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Ata da 1ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ade mir Andra de

Car los Pa tro cí nio e Le o mar Qu in ta ni lha

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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.  Pri me i ro 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

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 7, DE 2000

(Men sa gem nº 1.944/99, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o dis pos to no art. 52, in -
ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to
no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 54, in ci so II, alí nea a, e no art. 55, do Ane -
xo I ao De cre to nº 2.246, de 6 de ju nho de 1997,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a
es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Isnard Pe -
nha Bra sil Jú ni or, Mi nis tro de Se gun da Clas se, do
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun -
to à Re pú bli ca Arge li na De mo crá ti ca e Po pu lar.

Os mé ri tos do Di plo ma ta Isnard Pe nha Bra sil
Jú ni or, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam na ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res.

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1999. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

INFORMAÇÃO

Cur ri cu lum

Mi nis tro de Se gun da Clas se Isnard Pe nha Bra -
sil Jú ni or

Be lém/PA, 29 de mar ço de 1946.
Fi lho de Isnard Pe nha Bra sil e Aracy Ca bral Pe -

nha Bra sil.
Li cen ci a tu ra em Inglês, Fa cul da de de Fi lo so fia,

PUC/PE.
Ba cha rel em Di re i to, PUC/PE.
Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta,

IRBr.
Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr.
Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to de

Che fes de Se to res de Pro mo ção Co mer ci al do MRE e 
do “Cen tro Inter na ci o nal de Co mér cio”
“UNCTAD/GATT”.

V Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to de
Che fes do Se com.

Cur so de “Mar ke ting Ma na ge ment”, Uni ver si da -
de de Ao ya má, Ja pão.

Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo ma tas, IRBr.
Cur so de al tos Estu dos, IRBr.
Ter ce i ro Se cre tá rio, 12 de mar ço de 1971.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de no -

vem bro de 1975.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de de -

zem bro de 1979.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 1º de ju lho de 1986.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 22

de de zem bro de 1995.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Atos Inter na -

ci o na is, 1971/72.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Asso ci a ção

La ti no-Americana de Li vre Co mér cio, 1972/74.
Assis ten te do Che fe da Di vi são do Ori en te Pró -

xi mo, 1980/81.
Asses sor do Che fe do De par ta men to da Áfri ca,

Ásia e Oce a nia, 1981/83.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são do Ori en te Pró xi -

mo, 1981/83.



Che fe da Se ção de Se gu ran ça Na ci o nal e Mo bi -
li za ção da Di vi são de Se gu ran ça e Infor ma ções,
1985/86.

Mé xi co, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1974/75.
Tó quio, Se gun do Se cre tá rio, 1975/77.
Tó quio, Che fe do Se com, 1976/77.
Ma dri, Se gun do Se cre tá rio, 1977/79.
Ma dri, Che fe do Se com, 1977/79.
Jad dah, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1979 e

1980.
Ma dri, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/80.
Abu-Dhabi, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.
Ku a la Lum pur, Con se lhe i ro, 1989.
Ku a la Lum pur, Che fe da Chan ce la ria e Che fe do 

Se com, 1989/90.
Ku a la Lum pur, Encar re ga do de Ne gó ci os,

1989/90.
Haia, Con se lhe i ro, 1991/94.
Nova De lhi, 1994/96
Van cou ver, 1996/99.
II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-México,

1974 (mem bro).
X Con fe rên cia dos Esta dos da Amé ri ca mem -

bros da OIT, Mé xi co, 1974 (con se lhe i ro téc ni co go ver -
na men tal).

I Re u nião da Co mis são Mis ta Bra si le i -
ro-Mexicana de Co o pe ra ção Téc ni ca e Ci en tí fi ca,
Mé xi co, 1974 (se cre tá rio-geral da se ção bra si le i ra).

IV CIECC (Con se lho Inte ra me ri ca no para a Edu -
ca ção, Ciên cia e Cul tu ra), Mé xi co, 1975 (asses sor).

II Re u nião La ti no-Americana so bre Po pu la ção,
Mé xi co, 1975 (de le ga do).

Re u nião Extra or di ná ria do Co mi tê Ple ná rio da
Ce pal, Mé xi co, 1975 (de le ga do).

VI Re u nião de Mi nis tros da Orga ni za ção La ti -
no-Americana de Ener gia, Mé xi co, 1975 (de le ga do).

II Re u nião da Co mis são Mis ta-Iraque, Bra sí lia,
1981 (de le ga do). XXII, XXIII, XXVI, XXVIII e Se gun da 
Ses são Espe ci al, do Con se lho Exe cu ti vo da Asso ci a -
ção dos Pa í ses Pro du tos de Esta nho (ATPC), Ku a la
Lum pur (che fe da de le ga ção).

Re u nião do Gru po de Pe ri tos para o exa me do
Me ca nis mo para Incre men tar o Co mér cio en tre os
Pa í ses em De sen vol vi men to, Ku a la Lum pur, 1990
(de le ga do).

Re u nião so bre o es ta be le ci men to so bre Cen tro
Me ri o di nal de Inter câm bio de Da dos so bre Inves ti -
men tos, Ku a la Lum pur (de le ga do).

1ª Re u nião de Cú pu la do gru po para Con sul ta e
Co o pe ra ção Sul-Sul (G-15), Ku a la Lum pur, 1990
(mem bro).

Di re tor Exe cu ti vo Alter no do Fun do Co mum de
Pro du tos de Base, Amster dam, 1992. 

Re u nião so bre o es ta be le ci men to do Cen tro
Me ri o di nal de Inter câm bio de Da dos so bre Inves ti -
men tos, Ku a la Lum pur, 1990 (de le ga do).

I Re u nião de Cú pu la do Gru po para Con sul ta e
Co o pe ra ção Sul-Sul (G-15), Ku a la Lum pur, 1990
(mem bro).

Di re tor Exe cu ti vo Alter no do Fun do Co mum de
Pro du tos de Base, Amster dam, 1992.

À dis po si ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
1983/85.

Instru tor do Cur so de Mo bi li za ção Na ci o nal,
ESNI, 1983/85.

Asses sor da Che fia do Ga bi ne te Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, 1986/87.

Asses sor do Ga bi ne te do Mi nis tro do Inte ri or,
1987/88.

Ordem do Mé ri to Gu a ra ra pes, Co men da dor,
Bra sil.

Ordem do Mé ri to Ci vil, Ofi ci al, Espa nha.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Geral 

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

Nº 8, de 2000-CN (nº 1.967/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 14 
de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor de Trans fe rên ci as a Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, cré di to su ple men tar no
va lor de R$4.500.000,00 (qua tro mi lhões e qui nhen -
tos mil re a is), para re for ço de do ta ção con sig na da no
vi gen te or ça men to”.

Nº 9, de 2000-CN (nº 1.968/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 14 
de de zem 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, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de R$37.036.865,00 (trin ta e sete mi lhões, trin ta e
seis mil, oi to cen tos e ses sen ta e cin co re a is), para re -
for ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça -
men tos”.

Nº 10, de 2000-CN (nº 1.969/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 15 
de de zem 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$51.472.000,00 (cin qüen ta e um mi lhões, qua tro -
cen tos e se ten ta e dois mil re a is), em fa vor do Mi nis té -
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rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, do Mi nis té rio
da Fa zen da e do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, para re for ço de do ta ções con sig na -
das no vi gen te or ça men to”.

Nº 11, de 2000-CN (nº 1.970/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 14 
de de zem 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$29.631.000,00 (vin te e no vem mi lhões, se is cen tos
e trin ta e um mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, para re for ço de do ta ção con sig na da no vi gen -
te or ça men to”.

Nº 12, de 2000-CN (nº 1.971/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 15 
de de zem bro de 1999, que “Abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$66.300.946,00 (ses sen ta 
e seis mi lhões, tre zen tos mil, no ve cen tos e qua ren ta
e seis re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os da Edu ca ção,
da Sa ú de e da Cul tu ra, para re for ço de do ta ções con -
sig na das nos vi gen tes or ça men tos”.

Nº 13, de 2000-CN (nº 1.972/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do §  3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 15 
de de zem 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 Órgãos dos Po de res Ju di ciá rio e do Exe cu ti -
vo e do Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$21.194.523,00 (vin te e
um mi lhões, cen to e no ven ta e qua tro mil, qui nhen tos
e vin te e três re a is), para re for ço de do ta ções con sig -
na das nos vi gen tes or ça men tos.”

Nº 14, de 2000-CN (nº 1.973/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 15 
de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da
União, cré di to su ple men tar no va lor de
R$23.895.850,00 (vin te e três mi lhões oi to cen tos e
no ven ta e cin co mil, oi to cen tos e cin qüen ta re a is),
para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or -
ça men to”.

Nº 15, de 2000-CN (nº 2.018/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem 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$18.000.000,00 (de zo i to mi lhões de re a is), em fa vor 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, para re for ço de do ta ção 
con sig na da no vi gen te or ça men to”.

Nº 16, de 2000-CN (nº 2.019/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem bro de 1999, que “Abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$395.003.844,00 (tre zen -
tos e no ven ta e cin co mi lhões, três mil, oi to cen tos e
qua ren ta e qua tro re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os da
Edu ca ção, Sa ú de, Cul tu ra e Espor te e Tu ris mo, para
re for ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça -
men tos”.

Nº 17, de 2000-CN (nº 2.020/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem 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$6.824.000,00 (seis mi lhões, oi to cen tos e vin te e
qua tro mil re a is), em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, para re for ço de do ta ção con sig na da no vi gen te
or ça men to”.

Nº 18, de 2000-CN (nº 2.021/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem bro de 1999, 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 R$7.000.000,00
(sete 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”.

Nº 19, de 2000-CN (nº 2.022/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem 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$377.993.400,00 (tre zen tos e se ten ta e sete mi -
lhões, no ve cen tos e no ven ta e três mil, e qua tro cen -
tos re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal e de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, para re for ço de do ta ções con sig na das no 
vi gen te or ça men to”.

Nº 20, de 2000-CN (nº 2.023/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 12 da 
Lei nº 9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to 
de 21 de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to 
Fis cal da União, em fa vor de Trans fe rên ci as a Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, cré di to su ple men -
tar no va lor de R$25.000.000,00 (vin te e cin co mi -
lhões de re a is), para re for ço de do ta ção con sig na da
no vi gen te or ça men to”.

Nº 21, de 2000-CN (nº 2.024/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 12 da 
Lei nº 9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to 
de 21 de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to 
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Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca e dos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to e da Fa zen da, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de R$11.706.000,00 (onze mi lhões, se te cen tos e seis 
mil re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das no
vi gen te or ça men to”.

Nº 22, de 2000-CN (nº 2.025/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 12 da 
Lei nº 9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to 
de 21 de de zem 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
da Jus ti ça do Tra ba lho, cré di to su ple men tar no va lor
de R$7.000.000,00 (sete mi lhões de re a is), para re -
for ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça -
men tos”.

Nº 23, de 2000-CN (nº 2.026/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 12 da 
Lei nº 9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to 
de 21 de de zem bro de 1999, que “Abre aos Orça men -
tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de R$56.052.300,00 (cin -
qüen ta e seis mi lhões, cin qüen ta e dois mil e tre zen -
tos re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to, da Fa zen da, do De sen vol vi men to, 
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão e da Po lí ti ca Fun diá ria e do De -
sen vol vi men to Agrá rio, para re for ço de do ta ções con -
sig na das nos vi gen tes or ça men tos”.

Nº 24, de 2000-CN (nº 2.027/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art. 12 da 
Lei nº 9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to 
de 21 de de zem 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 Le gis la ti vo, Ju di ciá -
rio e Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de 
R$514.169.867,00 (qui nhen tos e qua tor ze mi lhões,
cen to e ses sen ta e nove mil, oi to cen tos e ses sen ta e
sete re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das
nos or ça men tos vi gen tes”.

Nº 25, de 2000-CN (nº 2.028/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem 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$1.774.225,00 (um mi lhão, se te cen tos e se ten ta e
qua tro mil, du zen tos e vin te e cin co re a is), em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, para re for ço de
do ta ções con sig na das no vi gen te Orça men to”.

Nº 26, de 2000-CN (nº 2.029/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da  Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to Fis -

cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di -
to su ple men tar no va lor de R$1.063.181,00 (um mi -
lhão ses sen ta e três mil, cen to e oi ten ta e um re a is),
para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te
Orça men to”.

Nº 27, de 2000-CN (nº 2.030/99, na ori gem), en -
ca mi nhan do, nos ter mos do § 3º do art. 12 da Lei nº
9.692, de 27 de ju lho de 1998, có pia do De cre to de 21 
de de zem bro de 1999, que “Abre ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União, cré di to su ple men tar no
va lor de R$100.000.000,00 (cem mi lhões de re a is),
em fa vor do Mi nis té rio da Sa ú de, para re for ço de do -
ta ções con sig na das no vi gen te Orça men to”.

As men sa gens que aca bam de ser li -
das vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 1.363/99, de 17 de de zem bro, úl ti mo co mu ni -
can do a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
34, de 1996 (nº 3.179/97, na que la Casa), de au to ria
do Se na dor Fre i tas Neto e ou tros Se nho res Se na do -
res, que al te ra a Lei nº 6.088, de 16 de ju lho de 1974 e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pro je to en vi a do à san ção em
17-12-99)

PARECER

PARECER Nº 1, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 60, de 1999 (nº 3.808. de 1997, na Casa 
de ori gem), que ins ti tui o Fun do de Uni -
ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu -
ni ca ções.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999, que
ins ti tui o Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de
Te le co mu ni ca ções, cum prin do de ter mi na ção es ta tu í -
da no art. 81, in ci so II, da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho
de 1997, co nhe ci da como Lei Ge ral das Te le co mu ni -
ca ções.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to, de ini ci a -
ti va do De pu ta do José Pi men tel (PT – CE), ana li sa do
em con jun to com o Pro je to de Lei nº 3.938, de 1997,
de au to ria do Po der Exe cu ti vo, foi exa us ti va men te
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de ba ti do pela Co mis são de Ciên ci as e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca, que in cor po rou ao tex to
ori gi nal inú me ros aper fe i ço a men tos que cul mi na ram
no pro je to que ora exa mi na mos nes ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral.

Ain da na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re -
ce beu pa re ce res fa vo rá ve is da Co mis são de Fi nan -
ças e Tri bu ta ção e da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção.

II – Aná li se

A Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções re or ga ni zou
os ser vi ços de te le co mu ni ca ções em novo mo de lo
ins ti tu ci o nal, eli mi nan do o mo no pó lio es ta tal até en -
tão vi gen te, que con ce dia ex clu si vi da de para a ex plo -
ra ção dos ser vi ços a em pre sas sob con tro le aci o ná rio 
do Esta do.

Ao de le gar á ini ci a ti va pri va da a ex plo ra ção eco -
nô mi ca dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, con tu do,
aque la Lei ins ti tu iu prin cí pi os fun da men ta is que iri am
tor te ar a ação do Esta do no novo ce ná rio pri me i ra -
men te, es ta be le ceu como de ver do Po der Pú bli co ga -
ran tir o aces so às te le co mu ni ca ções a to dos os ci da -
dãos, a ta ri fas e pre ços ra zoá ve is e em con di ções
ade qua das, se gun do, ins ti tui como di re i tos bá si cos
dos usuá ri os o aces so a ser vi ços com pa drões de re -
gu la ri da de e qua li da de ade qua dos, as sim como a li -
ber da de de es co lha da em pre sa con ces si o ná ria e a
pre ser va ção de sua pri va ci da de no uso dos ser vi ços,
e em ter ce i ro lu gar, o for ta le ci men to do pa pel re gu la -
dor do Esta do, com o ob je ti vo pri mor di al de ze lar para 
que o de sen vol vi men to do se tor de te le co mu ni ca ções 
es te ja sem pre em har mo nia com as me tas mais ge ra -
is de de sen vol vi men to so ci al do País, in clu in do-se a
re du ção das de si gual da des re gi o na is.

A ga ran tia de aces so aos ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções está con subs tan ci a da na Lei Ge ral em dois
dis po si ti vos es sen ci a is: no art. 63, a Lei de ter mi na
que as em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções em re gi me pú bli co de ve rão as su mir obri -
ga ções de uni ver sa li za ção des ses ser vi ços, e no art.
64, aque la Lei de ter mi na que a União se com pro me ta
a as se gu rar a exis tên cia, a uni ver sa li za ção e a con ti -
nu i da de dos ser vi ços pres ta dos em re gi me pú bli co.

Obri ga ções de uni ver sa li za ção são aque las que 
ob je ti vam pos si bi li tar o aces so de qual quer pes soa
ou ins ti tu i ção de in te res se pú bli co a ser vi ço de te le co -
mu ni ca ções, in de pen den te men te de sua lo ca li za ção
e con di ção só cio-econômica (Lei Ge ral das Te le co -
mu ni ca ções, art. 79, § 1º).

Para a im ple men ta ção da uni ver sa li za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a Lei Ge ral de ter mi -

nou a cri a ção de um fun do es pe ci fi ca men te cons ti tu í -
do para su prir os re cur sos com ple men ta res des ti na -
dos a co brir aque la par ce la do cus to ope ra ci o nal das
pres ta do ras ex clu si va men te atri bu í vel ao cum pri men -
to das obri ga ções de uni ver sa li za ção e que não pos -
sa ser re cu pe ra da com a ex plo ra ção efi ci en te do ser -
vi ço (Lei nº 9.472/97, art. 80, ca put e in ci so II). Esse
dis po si ti vo de ter mi na, ain da, que as em pre sas pres -
ta do ras de ve rão con tri bu ir para esse fun do, nos ter -
mos da lei.

Des ta ca mos aqui dois pon tos que nos pa re cem
es sen ci a is. Pri me i ro, a Lei Ge ral das Te le co mu ni ca -
ções, ao de ter mi nar a cri a ção de um fun do de uni ver -
sa li za ção, de i xa cla ro que os re cur sos des se fun do se 
des ti na rão a fi nan ci ar ape nas par te dos cus tos de uni -
ver sa li za ção, aque la que as em pre sas não poss am
im ple men tar por meio de uma ex plo ra ção    efici en te
dos ser vi ços; des sa for ma, o fun do de uni ver sa li za -
ção cons ti tui um me ca nis mo de apo io aos cus tos ad -
vin dos da obri ga ção de uni ver sa li za ção. E se gun do,
que é obri ga ção das em pre sas pres ta do ras con tri bu ir
para esse fun do, em ter mos a se rem es ta be le ci dos
em lei.

Lei essa de que tra ta, pre ci sa men te, o pro je to
que sub me te mos à apre ci a ção des ta Co mis são.

Os qua tro pri me i ros ar ti gos do pro je to ins ti tu em
o Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co -
mu ni ca ções e de li mi tam as com pe tên ci as que ca bem 
aos ór gãos do Po der Exe cu ti vo no uso dos seus re -
cur sos. Des sa for ma, cabe ao Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, en quan to ór gão da ad mi nis tra ção di re ta do
Po der Exe cu ti vo, for mu lar as po lí ti cas e as di re tri zes
ge ra is que ori en ta rão as apli ca ções do Fun do, as sim
como de fi nir os pro gra mas, pro je tos, e ati vi da des por
ele fi nan ci a dos. Essas com pe tên ci as são co e ren tes
com as dis po si ções da Lei Ge ral das Te le co mu ni ca -
ções que, em seu art. 18, de ter mi na ca ber ao Po der
Exe cu ti vo, no âm bi to da for mu la ção da po lí ti ca de te -
le co mu ni ca ções do País, ins ti tu ir ou eli mi nar a pres ta -
ção de mo da li da de de ser vi ço de te le co mu ni ca ções
no re gi me pú bli co, as sim como apro var o Pla no Ge ral
de Me tas de Uni ver sa li za ção. E, como vi mos, a ins ti -
tu i ção de mo da li da de de ser vi ço no re gi me pú bli co
im pli ca, a for ti o ri, a obri ga ção de pro gres si va uni ver -
sa li za ção da que la mo da li da de (Lei Ge ral das Te le co -
mu ni ca ções, art. 64).

Por ou tro lado, o art. 4º es ta be le ce que cabe à
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL,
en quan to au tar quia in te gran te da ad mi nis tra ção pú -
bli ca fe de ral in di re ta, e ain da em co e rên cia com as
com pe tên ci as de fi ni das para ela pela Lei Ge ral em
seu art. 19, a im ple men ta ção, o acom pa nha men to e a 
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fis ca li za ção das po lí ti cas, di re tri zes e ações de fi ni das
no âm bi to da ad mi nis tra ção di re ta do Po der Exe cu ti -
vo, as sim como a ela bo ra ção anu al de pro pos ta or ça -
men tá ria do Fun do, de ven do sub me tê-la ao Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções.

Esta pro pos ta or ça men tá ria de ve rá con tem plar,
além das me tas pe rió di cas para a uni ver sa li za ção
dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, o aten di men to do
in te res se pú bli co e as de si gual da des re gi o na is.

Já o art. 3º de ter mi na que os re cur sos do Fun do
de ve rão ser de po si ta dos no Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, o qual,
no en tan to, en car re gar-se-á ape nas  do re ce bi men to
dos re cur sos e de sua ma nu ten ção em con ta es pe ci -
al, de ven do re pas sá-los à Ana tel à me di da em que a
agên cia de ter mi nar suas apli ca ções.

O art. 5º do pro je to de lei de fi ne cer tos ob je ti vos
es pe cí fi cos, de evi den te al can ce so ci al, que de ve rão
sa tis fa zer os pro gra mas, pro je tos e ati vi da des em
que se rão apli ca dos os re cur sos do Fun do, ob je ti vos
es ses que de ve rão, é evi den te, es tar em con so nân cia 
com o Pla no Ge ral de Me tas de Uni ver sa li za ção. Des -
sa for ma, o pro je to bus ca ins ti tu ir, em lei, al gu mas pri -
o ri da des que de ve rão ser ne ces sa ri a men te con tem -
pla das no pro ces so de uni ver sa li za ção dos ser vi ços
de te le co mu ni ca ções. To das têm evi den te al can ce
so ci al, como o aten di men to às lo ca li da des com me -
nos de cem ha bi tan tes, à im plan ta ção de aces sos in -
di vi du a is à te le fo nia fixa e de aces so a re des di gi ta is
em es ta be le ci men tos de en si no, bi bli o te cas e ins ti tu i -
ções de sa ú de, em con di ções fa vo re ci das, o aten di -
men to a áre as re mo tas e de fron te i ra, o for ne ci men to
de equi pa men tos de in ter fa ce a ins ti tu i ções de as sis -
tên cia a de fi ci en tes, e a im plan ta ção da te le fo nia ru -
ral.

Além des sas pri o ri da des, o pro je to de lei de ter -
mi na, nos §§ 1º e 2º de seu art. 5º, a apli ca ção de pelo 
me nos trin ta por cen to dos re cur sos do Fun do em
pro gra mas, pro je tos e ati vi da des exe cu ta dos pe las
con ces si o ná ri as do Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co mu ta -
do nas áre as abran gi das pela Su dam e Su de ne, em
evi den te re fe rên cia à re du ção de de si gual da des re gi -
o na is, as sim como pelo me nos de zo i to por cen to em
es ta be le ci men tos pú bli cos de en si no.

As re ce i tas do Fun do de Uni ver sa li za ção dos
Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções são pro ve ni en tes das
fon tes de fi ni das no art. 6º do pro je to. Além de do ta -
ções de sig na das na lei or ça men tá ria anu al e seus
cré di tos adi ci o na is, do a ções e ou tras que lhe vi e rem
a ser des ti na das, me re cem des ta que as se guin tes
fon tes: pri me i ro, cin qüen ta por cen to dos re cur sos ori -
gi na ri a men te des ti na dos ao Fun do de Fis ca li za ção

das Te le co mu ni ca ções – o FISTEL, re la ti vos ao exer -
cí cio do po der con ce den te e da ati vi da de or de na do ra
do Esta do na ex plo ra ção dos ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções, as sim como do po der de ou tor ga do di re i to de 
uso de ra di o fre qüen ci as e de quan ti as re ce bi das pela
apro va ção de la u dos de en sa i os e pres ta ção de ser vi -
ços téc ni cos pela Ana tel; se gun do, o pre ço co bra do
pela Ana tel das em pre sas pres ta do ras pela trans fe -
rên cia de con ces são, per mis são ou au to ri za ção para
a ex plo ra ção de ser vi ço de te le co mu ni ca ções ou de
uso de ra di o fre qüên cia; e ter ce i ro, uma con tri bu i ção
de um por cen to so bre a re ce i ta ope ra ci o nal bru ta,
cal cu la da após a ex clu são dos re co lhi men tos de vi dos 
ao ICMS, ao PIS e ao Con fins, a ser re co lhi da por
toda em pre sa pres ta do ra de ser vi ço de te le co mu ni ca -
ções, seja no re gi me pú bli co, seja no pri va do.

O pro je to pre ten de, com es sas dis po si ções, as -
se gu rar um tra ta men to equâ ni me às em pre sas pres -
ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca ções, no to can te
a suas con tri bu i ções ao Fun do de Uni ver sa li za ção,
con tri bu i ções es sas que a Lei Ge ral das Te le co mu ni -
ca ções tor na obri ga tó ri as, con for me já sa li en ta mos.

Vi san do a ga ran tir to tal trans pa rên cia pú bli ca,
tan to ao pro ces so de ar re ca da ção dos re cur sos do
Fun do, quan to às suas apli ca ções, o pro je to de lei es -
ta tui, no art. 7º, que a Ana tel de ve rá pu bli car, em até
ses sen ta dias após o en cer ra men to de cada ano, um
de mons tra ti vo das re ce i tas e das apli ca ções do Fun -
do, in for man do às en ti da des be ne fi ci a das a fi na li da -
de das apli ca ções. Vão no mes mo sen ti do as de ter mi -
na ções do art. 8º, obri gan do as em pre sas pres ta do -
ras, que te nham im plan ta do ser vi ço de te le co mu ni ca -
ções com re cur sos do Fun do, a apre sen ta rem ba lan -
ce te anu al de ta lhan do as recei tas e as des pe sas dos
ser vi ços cor res pon den tes, de ven do in clu si ve de vol ver
ao Fun do, acres ci das das de vi das cor re ções e com pen -
sa ções, as par ce las que te nham se re ve la do su pe ri o res 
às es ti ma ti vas ori ginais do pro je to de im plan ta ção.

Como for ma de pro te ger o usuá rio dos ser vi ços
de te le co mu ni ca ções de even tu a is au men tos de ta ri -
fas de cor ren tes do exer cí cio da obri ga ção de uni ver -
sa li za ção por par te das em pre sas pres ta do ras, o art.
9º pro í be a re vi são de ta ri fas e pre ços de cor ren tes
uni ca men te de suas con tri bu i ções obri ga tó ri as ao
Fun do de Uni ver sa li za ção. Além dis so, o art. 10 de -
ter mi na que as em pre sas de ve rão de ta lhar, nas con -
tas emi ti das em nome dos usuá ri os, o va lor da con tri -
bu i ção ao Fun do re fe ren te aos ser vi ços fa tu ra dos, o
qual de ve rá ser re pas sa do, pe las en ti da des re ce be -
do ras das con tas, di re ta men te ao ór gão en car re ga do
de sua guar da e apli ca ção, no caso, o BNDES. Des sa 
for ma, os re cur sos do Fun do pro ve ni en tes das con tri -
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bu i ções obri ga tó ri as das em pre sas pres ta do ras são
re co lhi dos di re ta men te na fon te de suas re ce i tas ope -
ra ci o na is e ime di a ta men te cre di ta dos à con ta do Fun -
do de Uni ver sa li za ção.

Fi nal men te, me re ce des ta que o dis pos to no art.
12, que per mi te a con ces são de nova au to ri za ção
para a pres ta ção de ser vi ços de te le co mu ni ca ções
so men te após 31 de de zem bro de 2003, ou, no caso
de ha ve rem sido in te gral men te cum pri das, por par te
da em pre sa pres ta do ra, as obri ga ções de uni ver sa li -
za ção den tro de toda a sua área de con ces são, já a
par tir de 31 de de zem bro de 2001.

O art. 14 fixa, ain da, em trin ta dias, con ta dos a
par tir da pu bli ca ção da lei, o pra zo para que o Po der
Exe cu ti vo pro mo va a sua re gu la men ta ção.

III – Voto

Ten do em vis ta as con si de ra ções aci ma apre -
sen ta das, e por tra tar-se de pro je to de suma im por -
tân cia para le var as te le co mu ni ca ções às po pu la ções 
me nos as sis ti das, vis to que ins ti tui ins tru men to in dis -
pen sá vel à im ple men ta ção de ações que ob je ti vem
uni ver sa li zar o aces so aos ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999, e ape la -
mos aos no bres Se na do res a apo i ar nos so voto.

Sala da Co mis são, 14 de de zem bro de 1999. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la -
tor – José Edu ar do Du tra – Ger son Ca ma ta – Pe -
dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Edu ar do Su plicy –
Amir Lan do (Ven ci do) – Ante ro Paes de Bar ros –
Ra mez Te bet (abs ten ção) – Agne lo Alves (abs ten -
ção) – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro me ro Jucá –
Sér gio Ma cha do – Luiz Otá vio – Bel lo Par ga – Pa u -
lo Sou to.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8(¹), de 
15 de agos to de 1995

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

eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 18. Cabe ao Po der Exe cu ti vo, ob ser va das
as dis po si ções des ta lei, por meio de de cre to:

I – ins ti tu ir ou eli mi nar a pres ta ção de mo da li da -
de de ser vi ço no re gi me pú bli co, con co mi tan te men te
ou não com sua pres ta ção no re gi me pri va do;

II – apro var o pla no ge ral de ou tor gas de ser vi ço
pres ta do no re gi me pú bli co;

III – apro var o pla no ge ral de me tas para a pro -
gres si va uni ver sa li za ção de ser vi ço pres ta do no re gi -
me pú bli co;

IV – au to ri zar a par ti ci pa ção de em pre sa bra si le -
i ra em or ga ni za ções ou con sór ci os in ter go ver na men -
ta is des ti na dos ao pro vi men to de me i os ou à pres ta -
ção de ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, le van do
em con ta os in te res ses do País no con tex to de suas
re la ções com os de ma is pa í ses, po de rá es ta be le cer
li mi tes à par ti ci pa ção es tran ge i ra no ca pi tal de pres ta -
do ra de ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

Art. 19. À Agên cia com pe te ado tar as me di das
ne ces sá ri as para o aten di men to do in te res se pú bli co
e para o de sen vol vi men to das te le co mu ni ca ções bra -
si le i ras, atu an do com in de pen dên cia, im par ci a li da de,
le ga li da de, im pes so a li da de e pu bli ci da de, e es pe ci al -
men te:

I – im ple men tar, em sua es fe ra de atri bu i ções, a
po lí ti ca na ci o nal de te le co mu ni ca ções;

II – re pre sen tar o Bra sil nos or ga nis mos in ter na -
ci o na is de te le co mu ni ca ções, sob a co or de na ção do
Po der Exe cu ti vo;

III – ela bo rar e pro por ao Pre si den te da Re pú bli -
ca, por in ter mé dio do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, a ado ção das me di das a que se re fe re os in -
ci sos I a IV do ar ti go an te ri or, sub me ten do pre vi a men -
te a con sul ta pú bli ca às re la ti vas aos in ci sos I a III;

IV – ex pe dir nor mas quan to à ou tor ga, pres ta -
ção e fru i ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções no
re gi me pú bli co;

V – edi tar atos de ou tor ga e ex tin ção de di re i to
de ex plo ra ção do ser vi ço no re gi me pú bli co;

VI – ce le brar e ge ren ci ar con tra tos de con ces -
são e fis ca li za ção a pres ta ção de ser vi ço no re gi me
pú bli co, apli can do san ções e re a li zan do in ter ven -
ções;

VII – con tro lar, acom pa nhar e pro ce der à re vi -
são de ta ri fas dos ser vi ços pres ta dos no re gi me pú bli -
co, po den do fi xá-las nas con di ções pre vis tas nes ta
lei, bem como ho mo lo gar re a jus tes;

VIII – ad mi nis trar o es pec tro de ra di o fre qüên cia
e o uso de ór bi tas; ex pe din do as res pec ti vas nor mas;

IX – edi tar atos de ou tor ga e ex tin ção do di re i to
de uso de ra di o di fre qüên cia e de ór bi ta, fis ca li zan do e 
apli can do, san ções;

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 7



X – ex pe dir nor mas so bre pres ta ção de ser vi ços 
de te le co mu ni ca ções no re gi me pri va do;
....................................................................................

XI – ex pe dir e ex tin guir au to ri za ção para pres ta -
ção de ser vi ço no re gi me pri va do, fis ca li zan do e apli -
can do san ções;

XII – ex pe dir nor mas e pa drões a se rem cum pri -
dos pe las pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções quan to aos equi pa men tos que uti li za rem;

XIII – ex pe dir ou re co nhe cer a cer ti fi ca ção de
pro du tos, ob ser va dos os pa drões e nor mas por ela
es ta be le ci dos;

XIV – ex pe dir nor mas e pa drões que as se gu rem 
a com pa ti bi li da de, a ope ra ção in te gra da e a in ter co -
ne xão en tre as re des, abran gen do in clu si ve os equi -
pa men tos ter mi na is;

XV – re a li zar bus ca e apre en são de bens no âm -
bi to de sua com pe tên cia;

XVI – de li be rar na es fe ra ad mi nis tra ti va quan to
à in ter pre ta ção da le gis la ção de te le co mu ni ca ções e
so bre os ca sos omis sos;

XVII – com por ad mi nis tra ti va men te con fli tos de
in te res ses en tre pres ta do ras de ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções;

XVIII – re pri mir in fra ções dos di re i tos dos usuá -
ri os;

XIX – exer cer, re la ti va men te às te le co mu ni ca -
ções, as com pe tên ci as le ga is em ma té ri as de con tro -
le, pre ven ção e re pres são das in fra ções da or dem
eco nô mi ca, res sal va das as per ten cen tes ao Con se -
lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE;

XX – pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca, por in -
ter mé dio do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, a de cla ra -
ção de uti li da de pú bli ca, para fins de de sa pro pri a ção
ou ins ti tu i ção de ser vi dão ad mi nis tra ti va, dos bens
ne ces sá ri os à im plan ta ção ou ma nu ten ção de ser vi -
ços no re gi me pú bli co;

XXI – ar re ca dar e apli car suas re ce i tas;
XXII – re sol ver quan to à ce le bra ção, al te ra ção

ou ex tin ção de seus con tra tos, bem como quan to à
no me a ção, exo ne ra ção e de mis são de ser vi do res, re -
a li zan do os pro ce di men tos ne ces sá ri os, na for ma em
que dis pu ser o re gu la men to;

XXIII – con tra tar pes so al por pra zo de ter mi na -
do, de acor do com o dis pos to na Lei nº 8.745(³), de 9
de de zem bro de 1993;

XXIV – ad qui rir, ad mi nis trar e ali e nar seus bens;
XXV – de ci dir em úl ti mo grau so bre as ma té ri as

de sua al ça da, sem pre ad mi ti do re cur so ao Con se lho
Di re tor;

XXVI – for mu lar ao Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções pro pos ta de or ça men to;

XXVII – apro var o seu re gi men to in ter no;
XXVIII – ela bo rar re la tó rio anu al de suas ati vi da -

des, nele des ta can do o cum pri men to da po lí ti ca do
se tor de fi ni da nos ter mos do ar ti go an te ri or;

XXIX – en vi ar o re la tó rio anu al de suas ati vi da -
des ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e, por in ter mé -
dio da Pre si dên cia da Re pú bli ca, ao Con gresso Na -
ci o nal;

XXX – re ver, pe ri o di ca men te, os pla nos enu me -
ra dos nos in ci sos II e III do ar ti go an te ri or, sub me ten -
do-os, por in ter mé dio do Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, ao Pre si den te da Re pú bli ca, para apro -
va ção;

XXXI – pro mo ver in te ra ção com ad mi nis tra ções
de te le co mu ni ca ções dos pa í ses do Mer ca do Co mum 
do Sul – MERCOSUL, com vis ta à con se cu ção de ob -
je ti vos de in te res se co mum.
....................................................................................

Art. 63. Qu an to ao re gi me ju rí di co de sua pres ta -
ção, os ser vi ços de te le co mu ni ca ções clas si fi cam-se
em pú bli cos e pri va dos.

Pa rá gra fo úni co. Ser vi ço de te le co mu ni ca ções
em re gi me pú bli co é o pres ta do me di an te con ces são
ou per mis são, com atri bu i ção a sua pres ta do ra de
obri ga ções de uni ver sa li za ção e de con ti nu i da de.
....................................................................................

Art. 64. Com por ta rão pres ta ção no re gi me pú bli -
co as mo da li da des de ser vi ço de te le co mu ni ca ções
de in te res se co le ti vo, cuja exis tên cia, uni ver sa li za ção 
e con ti nu i da de a pró pria União com pro me ta-se a as -
se gu rar.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes te caso as di -
ver sas mo da li da des do ser vi ço te le fô ni co fixo co mu -
ta do, de qual quer âm bi to, des ti na do ao uso do pú bli co 
em ge ral.
....................................................................................

Art. 79. A Agên cia re gu la rá as obri ga ções de
uni ver sa li za ção e de con ti nu i da de atri bu í das às pres -
ta do ras de ser vi ço no re gi me pú bli co.

§ 1º Obri ga ções de uni ver sa li za ção são as que
ob je ti vam pos si bi li tar o aces so de qual quer pes soa
ou ins ti tu i ção de in te res se pú bli co a ser vi ço de te le co -
mu ni ca ções, in de pen den te men te de sua lo ca li za ção
e con di ção so ci o e co nô mi ca, bem como as des ti na -
das a per mi tir a uti li za ção das te le co mu ni ca ções em
ser vi ços es sen ci a is de in te res se pú bli co.

§  2º Obri ga ções de con ti nu i da de são as que ob -
je ti vam pos si bi li tar aos usuá ri os dos ser vi ços sua fru i -
ção de for ma inin ter rup ta, sem pa ra li sa ções in jus ti fi -
ca das, de ven do os ser vi ços es tar à dis po si ção dos
usuá ri os, em con di ções ade qua das de uso.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los
Magalhães) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999, cujo pa re -
cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das,
nos ter mos do art. 235, II, ”d“, do Re gi men to Inter no.

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 Na bor
Jú ni or. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 1, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to de
ex-Deputado Fe de ral Álva ro Val le.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Sala das Ses sões, 10 de ja ne i ro de 2000. – Ro -

meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, 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, Sras e Srs. Se na do res, apre sen tei re que ri men -
to de voto de pe sar à fa mí lia e ao Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, ho me na ge an do o ex-deputado Álva ro Val le.

Ho mem de bem, que de di cou par te de sua vida
à ati vi da de de di plo ma ta, pos su ía alto grau de cul tu ra
e co nhe ci men to ge ral da po lí ti ca bra si le i ra e foi o fun -
da dor do Par ti do Li be ral, ao qual per ten ci a pri me i ra
vez que me can di da tei. Álva ro Val le me aco lheu com
mu i to ca ri nho e sim pa tia, sem pre pron to a dis cu tir a li -
nha li be ral do Par ti do e, por mu i tos anos, foi seu Pre -
si den te, de i xan do-o nes ta hora de in fa us to acon te ci -
men to, le va do por uma do en ça ter rí vel. 

Pe di ria aos Srs. Se na do res que com pre en des -
sem a ne ces si da de des se voto e o apo i as sem, para
que pos sa mos pres tar essa ho me na gem a um ho -
mem que mu i to tra ba lhou pela Re pú bli ca e pela de -
mo cra cia bra si le i ra.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
V. Exª me per mi te um apar te, no bre Se na dor Ro -
meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Não pos so de i xar de as so ci ar-me à ma ni fes ta ção de
V. Exª, quan do re cor da quem foi Álva ro Val le, o pa pel
im por tan te e sig ni fi ca ti vo que de sem pe nhou na vida
po lí ti ca do País, mu i to par ti cu lar men te do meu Esta -
do, o Rio de Ja ne i ro. Esta do e ci da de hoje pran te i am
o seu de sa pa re ci men to de for ma mu i to sen ti da, re -
cor dan do quem foi, as suas qua li da des, as suas vir tu -
des, ja ma is ne ga das por qual quer ad ver sá rio que ti -
ves se tido na vida, en fim, um ho mem que me re ce a
ho me na gem des ta Casa. S. Exª nun ca per ten ceu a
ela, sem pre foi um De pu ta do de mu i tos man da tos, de
mu i tos vo tos, mas me re ce, sim, a ho me na gem que o
Se na do deve pres tar à sua fi gu ra. As pa la vras de V.
Exª, que le van ta tão opor tu na men te a ques tão, me re -
cem o apo io de to dos nós, ra zão pela qual peço que o
meu apar te seja ins cri to no pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço e
peço que seja in cor po ra do ao meu pro nun ci a men to o
voto de pe sar for mu la do por V. Exª pelo fa le ci men to
do ex-Deputado Álva ro Val le.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Ca 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 a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, tive o pri vi lé gio de ser co le ga, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, do De pu ta do Álva ro Val le, que se
des ta cou sem pre como Par la men tar mu i to atu an te.
Per ten cen te àque le gru po de po lí ti cos com uma atu a -
ção mu i to for te na clas se mé dia do Rio de Ja ne i ro,
gran je ou apo io e os mi lha res de su frá gi os que lhe de -
ram mu i tos man da tos. Na úl ti ma vez em que foi De -
pu ta do, ele geu-se com 384 mil vo tos. Na ele i ção de
1998, em que con cor reu já do en te, por tan to sem o
élan ne ces sá rio, per deu por um voto.

Álva ro Val le está en tre os po lí ti cos que cres ce -
ram em tor no de Car los La cer da. Não es ta mos aqui
para fa zer ju í zo de va lor so bre mé ri tos ou de mé ri tos,
qua li da des ou de fi ciên ci as de po lí ti cos. Mas Álva ro
Val le foi re al men te um po lí ti co mu i to iden ti fi ca do com
o ele i tor ti ju ca no, do Gra jaú, da que la re gião, o ele i to -
ra do da clas se mé dia do Rio de Ja ne i ro. Sem pre lu tou 
mu i to pela éti ca na po lí ti ca, pelo com ba te à cor rup -
ção, pela de fe sa da Lín gua Por tu gue sa. Era um ho -
mem mu i to pre pa ra do, di plo ma ta que foi.

De ve mos, com toda jus ti ça, apo i ar o re que ri -
men to do Se na dor Ro meu Tuma, por que, além de
tudo, Álva ro Val le con tri bu iu para a for ma ção de qua -
dros po lí ti cos. Qu an do cri ou o PL, numa dis si dên cia
com o PFL, em pri me i ro lu gar, cri ou uma es co la de
cur sos de for ma ção po lí ti ca que pro cu rou se me ar
pelo Bra sil in te i ro. Cri ou uma mar ca mu i to in te res san -
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te, para me lho rar a qua li da de mu si cal dos pro gra mas
de par ti dos po lí ti cos, que era um fun do mu si cal mu i to
bo ni to, que iden ti fi ca va qual quer pro gra ma que o PL
es ti ves se fa zen do. Ele foi re al men te um par la men tar
atu an te e bri lhan te, que pres tou gran des ser vi ços ao
País. Inde pen den te men te de con cor dar mos ou não
com a li nha po lí ti ca que de fen dia – eu mes mo ti nha
mu i tas dis cor dân ci as -, é jus ta a ho me na gem que se
pres ta a Álva ro Val le.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – No bre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, tam bém que ro as so ci ar-me às
ho me na gens que o Se na do pres ta à fi gu ra do De pu -
ta do Álva ro Val le. O Se na dor Ro meu Tuma, em hora
mu i to opor tu na, re quer um voto de pe sar. La men ta -
mos mu i to o de sa pa re ci men to do De pu ta do Álva ro
Val le, com quem con vi ve mos tan to tem po na Câ ma ra
dos De pu ta dos e apren de mos mu i to. Foi um par la -
men tar que exer ceu com mu i ta dig ni da de e éti ca vá ri -
os man da tos. Hoje, o Bra sil e o PL, que ti nha nele o
seu Pre si den te de hon ra, sen tem in ten sa men te a sua
per da, e nós, mais ain da, por que ti ve mos o pri vi lé gio
de con vi ver ao seu lado, como De pu ta do Fe de ral por
oito anos. Foi um ho mem de di ca do à edu ca ção, pois,
em qual quer ma té ria re la ci o na da a essa área, es ta va
sem pre pre sen te, como tam bém no to can te à di plo -
ma cia, já que era di plo ma ta de car re i ra. A pre sen ça
de Álva ro Val le no ce ná rio po lí ti co na ci o nal foi sem pre 
mar can te, dada a sua cul tu ra e a éti ca de mons tra das
na vida pú bli ca. Re ce ba tam bém o meu apar te, Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, de so li da ri e da de à fi gu ra ex tra or -
di ná ria do De pu ta do Álva ro Val le.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, in cor po ro o pro nun ci a men to do Se na dor
Car los Wil son, que lem brou a vin cu la ção do De pu ta -
do Álva ro Val le com a edu ca ção e com a cul tu ra, que
fo ram as sun tos que ocu pa ram mu i to do seu tra ba lho
como Par la men tar. Qu e ro apo i ar in te gral men te o re -
que ri men to do Se na dor Ro meu Tuma, lem bran do
que o re ces so tam bém nos pri vou de ou tro
ex-Parlamentar, um pa u lis ta, Blo ta Jú ni or, que atu ou
na Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo e teve vá ri os
man da tos na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi nos so Co le -
ga, Se cre tá rio de Esta do e um gran de co mu ni ca dor,
um ho mem que mar cou épo ca na te le vi são bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo -
ta ção, ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, é mu i to di fí cil não nos
ex pres sar mos quan do o País se vê en lu ta do com a
per da de um ho mem pú bli co da en ver ga du ra do
ex-Parlamentar Álva ro Val le.

Álva ro Val le co me çou sua vida na União De mo -
crá ti ca Na ci o nal; era um ho mem de pro fun do sen ti -
men to li be ral e teve, a meu ver, o gran de mé ri to de
fun dar um par ti do, que, como era seu de se jo, ti ves se
um ca rá ter per ma nen te. A ma i o ria dos par ti dos atu am 
mais no pe río do ele i to ral, e Álva ro Val le, du ran te sua
vida, pro cu rou fa zer com que seu par ti do pu des se ter
uma atu a ção cons tan te, per ma nen te, vin cu lan do
suas idéi as e, prin ci pal men te, sua dou tri na. O Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra re fe riu-se, mu i to acer ta da men te,
a essa ca rac te rís ti ca do emi nen te ho mem pú bli co que 
o Bra sil aca ba de per der. Ex-Deputado Esta du al,
Ex-Deputado Fe de ral, Álva ro Val le, se gun do li nos
jor na is e ouvi ago ra do de po i men to do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, de po is de ter sido o De pu ta do Fe de ral
mais vo ta do, na le gis la tu ra se guin te não con se guiu
re tor nar à Câ ma ra Fe de ral pela di fe ren ça de um voto, 
e nem por isso vi qual quer re gis tro de má goa des se
ho mem pú bli co que aca ba mos de per der.

O Se na dor Ro meu Tuma fez mu i to bem em pro -
por ao nos so Se na do da Re pú bli ca esse voto de pro -
fun do pe sar, ao qual que ro as so ci ar-me, como o faço, 
por meio des sas sim ples pa la vras.

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.
A Mesa se as so cia às ma ni fes ta ções de pe sar

pelo fa le ci men to do ex-Deputado Álva ro Val le, Pre si -
den te do Par ti do Li be ral, cuja atu a ção no Con gres so
Na ci o nal foi das mais des ta ca das, sem pre com mu i ta
pres te za e, ao mes mo tem po, um es pí ri to de co le -
guis mo com ple to; era, re al men te, uma fi gu ra que se
des ta ca va pelo modo edu ca do de pro ce der na Câ ma -
ra dos De pu ta dos e, con se qüen te men te, tam bém,
nas ses sões do Con gres so Na ci o nal.

Por tudo isso, a Mesa cum pre as de li be ra ções
do Ple ná rio e, ao mes mo tem po, as so cia-se ao pe sar
de todo o povo bra si le i ro e, em par ti cu lar, do povo do
Rio de Ja ne i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 1,
de 2000 (nº 2.015/99, na ori gem), de 28 de de zem -
bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos 
ter mos do § 1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069,
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de 29 de ju nho de 1995, en ca mi nha a pro gra ma ção
mo ne tá ria re la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2000.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, em re gi me de ur gên cia, ten do em vis ta o § 2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que 
pre ce i tua: ”O Con gres so Na ci o nal po de rá, com base
em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria 
a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me di an te de cre to 
le gis la ti vo, no pra zo de 10 dias a con tar do seu re ce bi -
men to.“

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 2,
de 2000 (nº 1.977/99, na ori gem), de 17 de de zem -
bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos 
ter mos do art. 6º da Re so lu ção nº 96, de 10 de de -
zem bro de 1998, do Se na do Fe de ral, en ca mi nha o
de mons tra ti vo do cum pri men to das me tas in di ca ti -
vas e cri té ri os de de sem pe nho re la ti vos ao Pro gra -
ma de Apo io Fi nan ce i ro ao Go ver no Bra si le i ro, li de -
ra do pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, cor res pon -
den te ao ter ce i ro tri mes tre de 1999.

O ex pe di en te ane xa do ao res pec ti vo pro ces so
vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 3,
de 2000 (nº 2/00, na ori gem), de 4 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até cin co mi lhões e cin -
qüen ta mil dó la res nor te-americanos, de prin ci pal,
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to 
– BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro -
je to de Assis tên cia Téc ni ca para Re for ma da Pre vi -
dên cia So ci al.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra, o Se na dor José Ro ber to
Arru da, por per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, em pri me i ro lu gar, para cum pri men tar as
Se nho ras e os Se nho res Se na do res nes ta vol ta aos
tra ba lhos le gis la ti vos, na cer te za de que to dos ti ve -
ram um fi nal de ano com sa ú de e com har mo nia, com
suas res pec ti vas fa mí li as. E con fes so, de pú bli co, o
meu pra zer por este re en con tro.

Qu e ro tam bém fa zer um re gis tro ex tre ma men te
im por tan te so bre a ação do Go ver no Fe de ral, num
mo men to de gran de di fi cul da de vi vi da pela po pu la -
ção de ci da des atin gi das pe las chu vas no fi nal do ano 
pas sa do e no co me ço des te.

Esti ve pes so al men te com o Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, que se fa zia
acom pa nhar dos Se na do res do Esta do de Mi nas Ge -
ra is  Se na dor José de Alen car e Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra  nas re giões atin gi das pe las chu vas. Esta vam
pre sen tes tam bém o Mi nis tro do De sen vol vi men to
Re gi o nal, Fer nan do Be zer ra, e o Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga.

Jun tos, pu de mos ve ri fi car, em pri me i ro lu gar, o
que acon te cia na Ro do via Pre si den te Du tra, a que
liga o Rio de Ja ne i ro a São Pa u lo. Tal vez ela seja a ro -
do via mais im por tan te do País, cujo trá fe go fi cou in -
ter rom pi do, no pri me i ro dia do ano, pelo tem po ral que
se aba tia no Vale do Pa ra í ba. Esti ve mos na ci da de de 
Enge nhe i ro Pas sos  o Se na dor José de Alen car, o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e eu  e pu de mos cons ta -
tar in loco o so fri men to da po pu la ção, prin ci pal men te
a que vive mais pró xi ma do rio Pa ra í ba do Sul. Nes se
dia, o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho tam bém es te ve 
com o Pre si den te da Re pú bli ca na que la ci da de do
Esta do do Rio.

De po is, so bre vo a mos todo o tre cho da Ro do via
Pre si den te Du tra, no sul do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
que ha via sido atin gi do pe las chu vas.

Ain da no mes mo dia, es ti ve mos no sul do Esta -
do de Mi nas Ge ra is, so bre vo an do as ci da des de São
Lou ren ço, de Pas sa Qu a tro, de Ita nhan du, de Del fim
Mo re i ra e de Ita ju bá. Nes ta úl ti ma, ti ve mos a opor tu ni -
da de de ma ni fes tar a so li da ri e da de do Go ver no Fe -
de ral e de to dos nós para com uma po pu la ção que vi -
via tal vez o dra ma mais di fí cil de toda a his tó ria da -
que la re gião. O rio Sa pu caí trans bor dou e pra ti ca -
men te toda a ci da de fi cou inun da da. O pró prio Pre si -
den te da Re pú bli ca, em ve í cu los do Exér ci to, an dou
pela ci da de e ve ri fi cou o so fri men to da que la po pu la -
ção.

Na que le dia, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
as si nou me di da pro vi só ria, des ti nan do um pri me i ro
va lor de re cur sos  pe que nos, mas emer gen ci a is ,
para que os Pre fe i tos da que las qua tor ze ci da des
sul-mineiras em es ta do de emer gên cia pu des sem co -
me çar a aten der sua po pu la ção. Além dis so, o Go ver -
na dor de São Pa u lo, Má rio Co vas, e o Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is tam bém de ter mi na ram pro vi dên ci as im -
por tan tes na que le mo men to emer gen ci al. Essas re -
giões do Vale do Pa ra í ba e do Vale do Sa pu caí es tão
na con fluên cia en tre o sul do Esta do de Mi nas Ge ra is
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e o Vale do Pa ra í ba, já no Esta do de São Pa u lo  os
dois Esta dos cas ti ga dos pe las for tes chu vas, além do
Esta do do Rio.

Sr. Pre si den te, isto nos re me te a dois as pec tos
pon tu a is: pri me i ra men te, a ne ces si da de con ti nu a da
de aten di men to da que las po pu la ções. Pas sa do o
mo men to da inun da ção, é hora de se re fa ze rem as
es tra das, de se cor ri gi rem os le i tos dos rios e de se
re cons tru í rem as áre as ur ba nas que fo ram inun da -
das.

Algu mas pro vi dên ci as de res pon sa bi li da de do
po der pú bli co são im por tan tes. Falo, por exem plo, do
re fa zi men to de ga le ri as de águas plu vi a is, ga le ri as de 
água e es go to  al gu mas da que las ci da des ain da não
ti ve ram res ta u ra das as re des de água po tá vel e de
lim pe za das ruas. Há tam bém aque las me di das re fe -
ren tes à sa ú de pú bli ca, como a va ci na ção das po pu -
la ções atin gi das.

Ou tro pon to em que to dos de ve mos par ti ci par
diz res pe i to aos me i os que po de rão ser cri a dos ex -
cep ci o nal men te para que os ci da dãos pos sam re -
cons tru ir suas ca sas, para que os co mer ci an tes pos -
sam re fa zer suas lo jas, suas fá bri cas, a fim de que a
ati vi da de eco nô mi ca de to das aque las ci da des pos sa
vol tar ao nor mal. O Go ver no Fe de ral es tu da a cri a ção 
de li nhas emer gen ci a is de cré di to pela Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral. Entre tan to, na vi si ta que fi ze mos a Mi -
nas Ge ra is  e os Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e José 
Alen car, como mi ne i ros que são, acom pa nha ram mu -
i to de perto es sas ques tões , su ge ri ram-nos a li be ra -
ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço dos ci -
da dãos atin gi dos di re ta men te pe las che i as. Ora, se
de ter mi na do ci da dão teve sua casa des tru í da, nada
mais na tu ral que ele pos sa fa zer uso do seu pró prio
Fun do de Ga ran tia para a recons tru ção de sua mo ra -
dia. 

Em vis ta dis so, Sr. Pre si den te, de i xa mos aqui
na tri bu na esta su ges tão vin da di re ta men te da po pu -
la ção atin gi da, das pes so as que so fre ram com as
chu vas, para que um me ca nis mo ágil, rá pi do, efi ci en -
te e des bu ro cra ti za do pos sa li be rar o Fun do de Ga -
ran tia des sas pes so as para que suas vi das ra pi da -
men te vol tem ao nor mal. Em ci da des como Ita ju bá,
San ta Rita do Sa pu caí, Pou so Ale gre, Ita nhan du e
São Lou ren ço não há uma só fa mí lia que não te nha
sido atin gi da di re ta men te pela chu va.

Além dos so fri men tos pes so a is ca u sa dos numa
si tu a ção como essa, há os da nos ma te ri a is, a per da
de mó ve is e de imó ve is. Enfim, em to das es sas ci da -
des o co mér cio ain da está fe cha do. Os su per mer ca -
dos ti ve ram per da to tal dos gê ne ros ali men tí ci os.

Ini ci ou-se no Dis tri to Fe de ral, nes te fi nal de se -
ma na, uma cam pa nha de so li da ri e da de mu i to bo ni ta,
que já co le tou mais de três car re tas de gê ne ros ali -
men tí ci os não-perecíveis. Esses do na ti vos es tão
sen do en ca mi nha dos para Ita ju bá e para toda a re -
gião que so freu com as en chen tes. As pes so as que li -
de ram esse mo vi men to, os clu bes de ser vi ços, como
Ro tary e Li ons as igre jas, a Le gião da Boa Von ta de,
a ma ço na ria, en fim to das es sas en ti da des so li ci tam
con tri bu i ção com gê ne ros ali men tí ci os
não-perecíveis, rou pas, me di ca men tos – prin ci pal -
men te anal gé si cos –, fral das des car tá ve is – item mu i -
to ne ces sá rio num mo men to como esse –, que se rão
en tre gues nos pos tos já aber tos em Bra sí lia para se -
rem en ca mi nha dos às re giões atin gi das pe las chu -
vas.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Con ce -
de-me V. Ex.a um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
José Ro ber to Arru da, em nome do povo do Espí ri to
San to, apre sen to a nos sa so li da ri e da de aos mi ne i ros
prin ci pal men te, aos ca ri o cas, aos flu mi nen ses e aos
pa u lis tas, du ra men te atin gi dos pe las en chen tes. V. Exa

teve a opor tu ni da de de – e ago ra faz esse re la tó rio
para o Se na do – ver o que es ta va acon te cen do, de
sen tir o que aque las po pu la ções es ta vam sen tin do na 
vi a gem em que acom pa nhou o Pre si den te da Re pú -
bli ca. Aliás, o ges to do Pre si den te da Re pú bli ca foi
dig no de um Che fe de Esta do. Me nos de doze ho ras
de po is do iní cio das ocor rên ci as, mes mo en fren tan do 
os pe ri gos do mau tem po, Sua Exce lên cia se di ri giu
ao lo cal, não man dou as ses so res, li be rou re cur sos e
ain da os con ti nua li be ran do, num ato rá pi do de ação
go ver na men tal. Lem bro que, em 1986, quan do das
ter rí ve is en chen tes que o Espí ri to San to en fren tou,
nos sos ir mãos mi ne i ros fo ram so li dá ri os com o nos so
Esta do: fi ze ram cam pa nhas e man da ram do na ti vos,
as sim como nós, ca pi xa bas, ago ra es ta mos fa zen do.
Mas o Pre si den te da Re pú bli ca de en tão, tal vez por
ou tras cir cuns tân ci as, mu i to ocu pa do, não nos pôde
vi si tar e le var so li da ri e da de por oca sião da que la tra -
gé dia que en fren ta mos, com mais de cem mil de sa bri -
ga dos na pe que na área do nos so ter ri tó rio. Con gra tu -
lo-me com o Pre si den te da Re pú bli ca pela ra pi dez
com que Sua Exce lên cia com pa re ceu aos lo ca is atin -
gi dos e apre sen to a so li da ri e da de que, no Espí ri to
San to, se trans for ma num ato efe ti vo, pe las cam pa -
nhas que es tão sen do fe i tas para re co lhi men to de rou -
pas e de ali men tos a se rem en vi a dos às po pu la ções
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atin gi das. Cumpri men to V. Exª pelo re la to que faz ao
Se na do Fe de ral da vi si ta que fez e da qui lo que viu.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ger son Ca ma ta. Re -
co lho, com mu i to pra zer, o seu apar te. Além da agi li -
da de do Go ver no Fe de ral e da ida do Pre si den te da
Re pú bli ca às re giões atin gi das, tam bém o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, que já es ta va em vi a gem para
Bra sí lia, mu dou toda a sua pro gra ma ção para acom -
pa nhar o Pre si den te. O Se na dor José Alen car, que se 
en con tra va, na que le mo men to, em vi a gem pelo Rio
de Ja ne i ro, des lo cou-se para São José dos Cam pos.
Ape nas o Se na dor Arlin do Por to, que es ta va numa fa -
zen da no in te ri or de Mi nas, com um tem po de des lo -
ca men to que in vi a bi li za ria sua vi si ta, não nos pôde
acom pa nhar. Os ou tros dois Se na do res mi ne i ros fo -
ram mu i to áge is para que pu des sem es tar pre sen tes,
le van do a sua so li da ri e da de e re pre sen tan do o povo
mi ne i ro.

Mais im por tan te que essa agi li da de é o exem plo 
que fica para todo o Go ver no Fe de ral, para os Mi nis -
tros e para to dos os es ca lões do bu ro cra cia fe de ral.
No dia se guin te à tra gé dia, o Mi nis té rio da Sa ú de já
fa zia, por in ter mé dio de aviões da FAB, che ga rem às
re giões atin gi das as va ci nas e os pri me i ros me di ca -
men tos. A De fe sa Ci vil tam bém se fez pre sen te.

Re gis tro ain da – em nome tam bém dos Se na do -
res Fran ce li no Pe re i ra, José Alen car e Fer nan do Be -
zer ra, que es ta va pre sen te como Mi nis tro e que sen -
tiu bas tan te medo – a efi ciên cia e a com pe tên cia dos
pi lo tos da FAB, que fi ze ram com que, num mo men to
de mu i ta di fi cul da de, di an te de um tem po ral que caía
so bre a Ser ra da Man ti que i ra, che gás se mos ao lo cal.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Inter rom po
o im por tan te dis cur so de V. Exª so bre a gra vi da de
do que ocor reu em Mi nas Ge ra is e na ter ra do pai
de V. Exª, Ita ju bá, para re gis trar que, no meu Esta -
do, na re gião ur ba na da ca pi tal, fo ram su fo can tes a
per da e a tris te za so fri das pe los ci da dãos mo ra do -
res prin ci pal men te das re giões ri be i ri nhas, sem ne -
nhum tipo de as sis tên cia, sem ca na li za ção, sem in -
fra-estrutura, nes ses pe río dos de chu va. Será que
não há so lu ção para isso? V. Exª traz um en ca mi -
nha men to, sob a li de ran ça do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que não per ma ne ceu em seu ga bi ne te es pe -
ran do te le fo ne mas e re la tó ri os so bre as ocor rên ci as. 
Ele foi ao lo cal, sen tiu a água nos jo e lhos e sou be,
com a sua sen si bi li da de hu ma nís ti ca, to mar as pro -

vi dên ci as in loco, sob o tes te mu nho e com a aju da
dos Se na do res que o acom pa nha ram. Não ape nas
o Pre si den te me re ce nos so apo io nes te mo men to
di fí cil. Que fi que o exem plo aos Srs. Go ver na do res
e aos Mi nis tros. Os Go ver na do res de vem ser aler ta -
dos so bre a ne ces si da de da sua pre sen ça nos lo ca -
is em que a tris te za e a mor te ines pe ra da to mam
con ta de boa par te da po pu la ção, prin ci pal men te de
cri an ças, que mor rem su fo ca das, ater ra das, às ve -
zes pela im pos si bi li da de de so cor ro. Um ra paz fa le -
ceu após aju dar pra ti ca men te o dia in te i ro. Ao vol -
tar, já can sa do, foi so ter ra do por uma ava lan che em 
seu Esta do. Espero que a De fe sa Ci vil seja su -
per-estruturada no sen ti do de co la bo rar e es tar
pre sen te no pla ne ja men to dos Mi nis té ri os e que
os Go ver na do res tam bém par ti ci pem a fim de que
as con se qüên ci as des sas tra gé di as se jam mi ni mi -
za das ou, se pos sí vel, evi ta das. Pa ra béns a V. Exª 
pelo re la tó rio.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. V. Exª
su bli ma o lado hu ma no des sa ação ad mi nis tra ti va.
Nós que per cor re mos as ruas ala ga das de ci da des
mi ne i ras pu de mos sen tir a afli ção da que las pes so as,
da que las do nas de casa ven do suas re si dên ci as to -
tal men te inun da das, elas pró pri as na rua, com água
pela cin tu ra, pe din do aju da. Só quem as sis tiu, só
quem viu de per to o so fri men to de fa mí li as hu mil des – 
e isso acon te ceu ago ra em Cam pos do Jor dão, em ci -
da des do Esta do de São Pa u lo, do Rio de Ja ne i ro e
de Mi nas Ge ra is –, do ser huma no, im po ten te di an te
da ele va ção das águas, da inun da ção de áre as ur ba -
nas e ru ra is, sabe a im por tân cia de uma ação rá pi da
do Po der Pú bli co para, pelo me nos, mi no rar os so fri -
men tos tra zi dos por um aci den te cli má ti co des sa na tu -
re za.

Agra de ço ain da es pe ci al men te ao Exér ci to bra -
si le i ro. Não fos sem os ba ta lhões de en ge nha ria se di -
a dos na que la re gião, que, com he ro ís mo, co ra gem e
de ter mi na ção, atra ves sa ram dias e no i tes so cor ren -
do as ví ti mas, mu i to pro va vel men te te ría mos hoje
mu i to mais bra si le i ros vi ti ma dos pe las en chen tes,
além das mais de duas de ze nas de mor tes.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Ilus tre
Se na dor, nos so co es ta du a no nas ci do em Ita ju bá,
Minas Ge ra is, cum pri men to-o pela for ma com que
V. Exª pro pi ci ou a nos sa che ga da a Ita ju bá na que le
dia. Re al men te fi ca mos emo ci o na dos com o qua dro
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que vi mos não só na sua ter ra, Ita ju bá, como tam -
bém no so bre vôo que fi ze mos na que la re gião, to tal -
men te atin gi da pe las che i as, es pe ci al men te do Sa -
pu caí. Con fir mo as in for ma ções de V. Exª. Foi emo -
ci o nan te aque la oca sião – já que não pu de mos che -
gar à casa de D. Ma ria Apa re ci da, sua que ri da mãe
– em que V. Exª pro por ci o nou a to dos nós a pos si bi -
li da de de fa lar com ela pelo te le fo ne. Está va mos lá,
mas não po día mos che gar à sua casa: veja o qua -
dro em que se en con tra va aque la ci da de e, na tu ral -
men te, as de ma is. Te nho fe i to con ta tos cons tan tes,
de po is da que le dia, com o sul de Mi nas e gos ta ria
de tra zer uma in for ma ção a esta Casa, pois pen so
que ela pode aju dar nes te as sun to. O im por tan tís si -
mo tre cho da es tra da fe de ral que liga Po ços de Cal -
das, Pou so Ale gre, San ta Rita do Sa pu caí e Ita ju bá
está em si tu a ção de plo rá vel, pre ci san do de ur gen -
tes re pa ros, as sim como as ca sas de sa ú de, es pe ci -
al men te aque las que re ce be ram de sa bri ga dos e
que cu i da ram, com os par cos re cur sos que ti nham,
das pes so as, das cri an ças, das fa mí li as, como é o
caso da San ta Casa de Mi se ri cór dia de Ita ju bá, que
eu co lo ca ria como um sím bo lo. Fiz até um ex pe di -
en te, so li ci tan do ao Mi nis tro da Sa ú de que so cor ra
es sas ca sas de sa ú de e os hos pi ta is do sul de Mi -
nas, es pe ci al men te a San ta Casa de Mi se ri cór dia de 
Ita ju bá, que pre ci sa ur gen te men te de so cor ro, de re -
mé di os e de re cur sos fi nan ce i ros. Infor mo que es ti -
ve mos na re gião no dia 4, e, no dia 5, o Go ver no de
Mi nas trans fe riu-se para Pou so Ale gre, le van do não
ape nas pes so al da Po lí cia Mi li tar, como tam bém vá -
ri os Se cre tá ri os de Esta do e pes so al li ga do a re cur -
sos; o Esta do está aten to para a ação do Go ver no.
Mi nas Ge ra is fi cou mu i to sen si bi li za da com a ida do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, na que le es for ço épi -
co de trans por a Ser ra da Man ti que i ra em um dia
em que até mes mo o Exér ci to e Ae ro náu ti ca não re -
co men da vam o vôo. No en tan to, hou ve in sis tên cia
de Sua Exce lên cia para que pu dés se mos fa zer o
so bre vôo e tam bém a ater ris sa gem em Ita ju bá.
Todo o povo de Mi nas Ge ra is fi cou al ta men te re co -
nhe ci do pelo es for ço do Pre si den te, e é pre ci so que
to dos nós con ti nu e mos le van do às au to ri da des go -
ver na men ta is, das es fe ras fe de ral e es ta du al, tudo
aqui lo que pre ci sa ser fe i to para mi no rar o so fri men -
to das fa mí li as da que la re gião, que vi mos de per to.
Meus pa ra béns pela ini ci a ti va de V. Exª na que la vi a -
gem e pe las in for ma ções ab so lu ta men te fi de dig nas
que V. Exª traz a esta Casa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor José Alen car. Incor po -
ro, com mu i ta hon ra, o apar te de V. Exª a este pro nun -

ci a men to. Gos ta ria de di zer que pu de mos as sis tir do
avião a des mo ro na men tos de ter ra ab sur dos na BR
453, que liga Po ços de Cal das, Pou so Ale gre e Ita ju -
bá a Lo re na, na Via Du tra. Su gi ro que a Ban ca da mi -
ne i ra – fa rei ques tão de acom pa nhá-la – mar que uma
au diên cia com o Mi nis tro dos Trans por tes, que foi ve -
ri fi car a Via Du tra, para que al gu ma pro vi dên cia de
emer gên cia seja to ma da. Afi nal, tra ta-se da li ga ção
mais im por tan te en tre a Via Du tra e a Fer não Dias. 

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Ouço V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
com mu i to pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor José Ro ber to Arru da, com mu i ta emo ção, ouço o
re la to de V. Exª a res pe i to da vi si ta do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca ao Esta do de Mi nas Ge ra is, o que 
de mons tra, re al men te, um es pí ri to de so li da ri e da de
im por tan te do Che fe da Na ção em um mo men to di fí cil 
que o Esta do atra ves sa. Como re pre sen tan te do
Esta do de Ro ra i ma não po de ria de i xar de com pa rar,
Se na dor Lí der do Go ver no, a atu al pos tu ra do Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca, lou vá vel sob to dos os as -
pec tos, com a ado ta da em re la ção ao in cên dio de Ro -
ra i ma, há dois anos, oca sião em que, por 30 dias,
nos so Esta do ar deu em cha mas. Na que le mo men to,
la men ta mos mu i to a au sên cia do Pre si den te. Gos ta -
ria de fa zer um ape lo a Sua Exce lên cia e de con tar
com a aju da de V. Exª. Em fun ção do in cên dio, foi
con tra í do um em prés ti mo de US$25 mi lhões – se não 
es tou equi vo ca do – para a pre ven ção de in cên di os na 
Ama zô nia; o Esta do de Ro ra i ma, que foi o mo ti va dor
des se em prés ti mo, não foi con tem pla do com ne nhu -
ma quan tia, ao pas so que ou tros Esta dos da Re gião
Nor te fo ram be ne fi ci a dos. Ao mes mo tem po em que
lou vo a atu al ati tu de do Pre si den te, re cor do a si tu a -
ção de Ro ra i ma na que le in cên dio e peço uma cor re -
ção quan to ao fato de não ter sido des ti na do ne nhum
cen ta vo para a pre ven ção de in cên di os em Ro ra i ma.
Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, con te com o
meu apo io e a mi nha atu a ção no sen ti do de que este
as sun to seja bem en ca mi nha do den tro do que for ad -
mi nis tra ti va men te cor re to, como pro põe V. Exª. 

Pen so que este tipo de pos tu ra ser ve de pa ra -
dig ma de uma ação ágil que deve ter o Go ver no Fe -
de ral e os go ver nan tes de uma ma ne i ra ge ral, na bus -
ca de so lu ções, le van do so li da ri e da de à po pu la ção
de uma de ter mi na da re gião, quan do atin gi da por um
aci den te cli má ti co des ta mag ni tu de. 
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Sr. Pre si den te, Bra sí lia, como Ca pi tal do País,
re ce be bra si le i ros vin dos de to das as re giões. Há al -
guns anos, du ran te uma seca for tís si ma por que pas -
sou o Esta do do Ce a rá, a po pu la ção de Bra sí lia mos -
trou o seu es pí ri to de so li da ri e da de, co le tan do uma
quan ti da de enor me de ali men tos, trans por tan do-os
em car re tas, para acu dir as po pu la ções so fri das da -
que le Esta do do Nor des te. Ago ra é a vez de se co le -
ta rem ali men tos, re mé di os e rou pas para as po pu la -
ções que so frem prin ci pal men te no Esta do de Mi nas
Ge ra is e tam bém em al gu mas ci da des dos Esta dos
de São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro. 

Cons truí toda a mi nha vida pro fis si o nal e po lí ti ca 
no Dis tri to Fe de ral e que ria di zer do meu or gu lho, da
mi nha sa tis fa ção em ver es sas ma ni fes ta ções es pon -
tâ ne as de ci da da nia, de sen ti men to hu ma no, que par -
tem de pes so as mais sim ples, das li de ran ças co mu ni -
tá ri as mais hu mil des e, por tan to, mais efi ca zes no tra -
to des sas ques tões.

Vá ri as car re tas e ca mi nhões, Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. Se na do res, já es tão di ri gin do-se para as
áre as atin gi das. Fica aqui, em meu nome e des ta
Casa, os nos sos agra de ci men tos à po pu la ção, que
ma ni fes ta des ta for ma a sua so li da ri e da de hu ma na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

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
Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do
ex-Deputado Fe de ral Itu ri val Nas ci men to.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 10 de ja ne i ro de 2000. – Íris

Re zen de – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, é com imen so pe sar e
tris te za que com pa re ço hoje a esta tri bu na para a ho -
me na gem pós tu ma a um ilus tre ami go e com pa nhe i ro 

que mu i to dig ni fi cou Go iás e o Bra sil. Nós nos co mo -
ve mos pro fun da men te com a mor te no dia 3 de ja ne i -
ro do ex-Deputado Itu ri val Nas ci men to, ví ti ma de is -
que mia. Aqui, re ve ren ci a mos um ho mem pú bli co de
pri me i ra li nha, que sou be, como pou cos, hon rar as
inú me ras e re le van tes ta re fas que as su miu ao lon go
de uma vida mar ca da pelo tra ba lho in ces san te e pela
de di ca ção ir res tri ta às ca u sas do povo.

Itu ri val Nas ci men to mor reu em Go iâ nia aos 64
anos. Na tu ral de Rio Ver de, Go iás, ali plan tou os ali -
cer ces de uma tra je tó ria po lí ti ca bem su ce di da e ple -
na de re a li za ções. Era fi lho de Ra fa el Nas ci men to,
um dos pi o ne i ros des se prós pe ro Mu ni cí pio do su do -
es te go i a no. De i xa vi ú va, a Srª Ja ne te Nas ci men to, e
seis fi lhos.

Itu ri val Nas ci men to ini ci ou sua vida pú bli ca
como Ve re a dor em Rio Ver de. Pos te ri or men te, ele -
geu-se De pu ta do Esta du al por dois man da tos. Des ta -
cou-se, so bre tu do, no Con gres so Na ci o nal, sen do
ele i to De pu ta do Fe de ral por qua tro man da tos con se -
cu ti vos, de 1974 a 1990. Com atu a ção fir me e com ba -
ti va, foi uma das mais res pe i tá ve is vo zes de Go iás no
Par la mento bra si le i ro, onde de fen deu os in te res ses
ma i o res de seu Esta do e de seu País, le van tan do bem
alto a ban de i ra da pros pe ri da de e da jus ti ça so ci al.

Em 1992, Itu ri val Nas ci men to foi in di ca do para a 
fun ção de Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do, ati vi da de que vi nha de sem pe nhan do com ex tre -
mo zelo e de di ca ção.

Itu ri val as su mi ria no iní cio des te ano a Pre si dên -
cia do Tri bu nal de Con tas do Esta do. A do en ça, en tre -
tan to, im pe diu que re a li zas se mais um de seus so -
nhos. Mas Itu ri val per ma ne ce rá vivo na me mó ria de
nos so povo, pois de i xou exem plos fe cun dos e gran -
des en si na men tos que ser vem como ver da de i ro guia
para as ge ra ções do pre sen te e do fu tu ro.

A fa mí lia de Itu ri val Nas ci men to teve pa pel de ci -
si vo no de cor rer da his tó ria de Rio Ver de e do Esta do
de Go iás. A po lí ti ca da que le Mu ni cí pio foi for te men te
in flu en ci a da por es ses au tên ti cos pi o ne i ros do bem
co mum. O ir mão de Itu ri val, Iron Nas ci men to, fa le ci do 
no ano pas sa do, foi Pre fe i to de Rio Ver de e De pu ta do
Esta du al. Já Itu ri el, um dos fi lhos do con se lhe i ro, é
Ve re a dor pelo Mu ni cí pio.

A mor te des se ex-Deputado des te mi do e co ra jo -
so de i xa uma la cu na di fí cil de ser pre en chi da. Ele
sou be exer cer a po lí ti ca com pa i xão, ho nes ti da de e
co e rên cia. Go iás so fre uma per da ir re pa rá vel e de i xa
de ter no seu con ví vio um ver da de i ro en tu si as ta da
vida pú bli ca, um lu ta dor, que, como nin guém, de fen -
deu com bra vu ra e de ter mi na ção suas idéi as.
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O re gis tro que faço des ta tri bu na tem, para mim
e para os ilus tres Se na do res Ma gui to Vi le la e Ma u ro
Mi ran da, um sig ni fi ca do mu i to es pe ci al. Itu ri val Nas ci -
men to foi um fra ter nal ami go e com pa nhe i ro de mu i -
tas jor na das. Ele atu ou como um dos en tu si as tas do
an ti go PSD, foi um dos fun da do res do ines que cí vel
MDB e mem bro ati vo do nos so PMDB.

Esti ve mos jun tos nos di ver sos em ba tes his tó ri -
cos. Enfren tou o au to ri ta ris mo e seus mé to dos de re -
pres são agin do com bra vu ra pe los ide a is de mo crá ti -
cos, abrin do os ca mi nhos da jus ti ça e em pre en den do
inú me ras con quis tas que per mi ti ram a con so li da ção
do Esta do de Di re i to.

Como ci da dão, por tou-se sem pre com dig ni da -
de, sen do exem plar pai de fa mí lia, ami go leal e com -
pa nhe i ro de par ti do que nun ca ti tu be ou, agin do sem -
pre com fir me za e de ter mi na ção, no ta da men te nos
pe río dos his tó ri cos mais con tur ba dos e di fí ce is, des -
ta can do-se como au tên ti co de mo cra ta.

Ho mem de tem pe ra men to for te, de fen dia com
fran que za suas po si ções, ob ten do o res pe i to e a ad -
mi ra ção da opi nião pú bli ca. Ti nha, so bre tu do, um co -
ra ção mag nâ ni mo, ca paz de ges tos de bon da de e de
man si dão, sem pre gui a do por sen ti men tos pu ros e
no bres. 

O Se na do da Re pú bli ca, por tan to, faz, nes te
dia, com a apro va ção do pre sen te re que ri men to, uma 
jus ta ho me na gem ao ex-Deputado Itu ri val Nas ci men -
to, por meio do voto de pro fun do pe sar e da apre sen -
ta ção de sin ce ras con do lên ci as à fa mí lia en lu ta da.

Itu ri val Nas ci men to, Sr. Pre si den te, ins cre veu
seu nome na his tó ria de Go iás e do País e será lem -
bra do pelo gran de sen so hu ma nis ta e de mo crá ti co.
Da tri bu na do Se na do, ho me na ge a mos um ho mem
que sou be abra çar a ati vi da de pú bli ca com éti ca, dig -
ni da de e hon ra dez.

Mu i to obri ga do.
O SR. PESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, eu e o Se na dor
Ma u ro Mi ran da de le ga mos ao nos so Lí der, Se na dor
Iris Re zen de, a pos si bi li da de de pres tar esta ho me na -
gem pós tu ma em nos so nome. 

Extre ma men te hon ra do, agra de ço ao Se na dor
Iris Re zen de as pa la vras cor re tas ao pres tar esta ho -
me na gem pós tu ma a Itu ri val Nas ci men to.

Mas eu que ria re gis trar, Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Se na do res, que há apro xi ma da men te sete me -
ses, tan to eu quan to os Se na do res Iris Re zen de e
Ma u ro Mi ran da pres ta mos esta mes ma ho me na gem

ao De pu ta do Iron Nas ci men to, ir mão de Itu ri val Nas -
ci men to. Num es pa ço de sete me ses, per de mos dois
gran des lí de res po lí ti cos. Um De pu ta do Esta du al, ou -
tro De pu ta do Fe de ral, um Pre fe i to, ou tro Ve re a dor,
es ses dois ir mãos sem pre pres ta ram re le van tes ser -
vi ços a Go iás e ao Bra sil. Em um cur to es pa ço de
tem po, es sas duas vo zes ca la ram-se para sem pre,
de i xan do o mun do po lí ti co go i a no en lu ta do, por que
tan to Itu ri val Nas ci men to quan to Iron Nas ci men to tra -
ba lha ram mu i to pelo povo go i a no, por Go iás, pelo
Bra sil, pelo povo bra si le i ro.

Lem bro-me das lu tas de Itu ri val Nas ci men to pe -
las gran des fer ro vi as nes te País, a Nor te-Sul, a Les -
te-Oeste; as gran des lu tas de Itu ri val Nas ci men to
pela hi dro via Ara gua ia-Tocantins; as gran des lu tas de 
Itu ri val Nas ci men to pe las ro do vi as que cor tam o Cen -
tro-Oeste bra si le i ro.

Itu ri val Nas ci men to de i xa o seu fi lho, ter ce i ro su -
plen te de De pu ta do Fe de ral por Go iás, como seu re -
pre sen tan te po lí ti co, além de Itu ri el, Ve re a dor em Rio
Ver de, que tam bém se gue as pe ga das do pai.

Ao fa zer esse re gis tro, lem bro que Itu ri val Nas -
ci men to, de po is de ter sido Ve re a dor por duas ve zes,
De pu ta do Esta du al duas ve zes e De pu ta do Fe de ral
por qua tro man da tos – in clu si ve tive o pri vi lé gio de ser 
seu co le ga aqui, na Câ ma ra Fe de ral –, foi in di ca do e
no me a do Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do pelo en tão Go ver na dor Iris Re zen de Ma cha do. O
ex-Governador não só o in di cou como tam bém o no -
me ou Con se lhe i ro, e ele as su mi ria ago ra, exa ta men -
te nes te mês, a Pre si dên cia do Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Go iás. Itu ri val foi um ho mem da ma i or con -
fi an ça de Íris Re sen de Ma cha do, sem pre tra ba lhou
por toda a tra je tó ria po lí ti ca do Se na dor. 

Sr. Pre si den te, as pa la vras do Se na dor Íris
Resende Ma cha do são as pa la vras de todo o povo
goiano.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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.
A Mesa se as so cia às ma ni fes ta ções de pe sar

pelo fa le ci men to do no bre Par la men tar Itu ri val Nas ci -
men to.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. 
Se na do res, acom pa nha mos ao lon go de todo o ano
fin do a es tre i ta re la ção en tre a ame a ça do re cru des ci -
men to dos ín di ces in fla ci o ná ri os e os cons tan tes au -
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men tos dos pre ços im pos tos aos de ri va dos de pe tró -
leo e ao ál co ol em todo o País.

A ques tão é mu i to gra ve e exi ge aten ção não
ape nas do Go ver no mas tam bém dos re pre sen tan tes
da so ci e da de re u ni dos nes te Ple ná rio. Afi nal es ta mos 
che gan do ve loz men te a uma si tu a ção de im pas se,
que vai con tra por as ne ces si da des fi nan ce i ra da Pe -
tro brás e o pe ri go de ver mos re a li men ta da a in fla ção
que, como sa be mos, é ex tre ma men te sen sí vel às os -
ci la ções dos pre ços dos com bus tí ve is.

O as sun to está vol tan do à or dem do dia na for -
ma ha bi tu al. São no tí ci as es par sas, di vul ga das por
di fe ren tes ór gãos de im pren sa, ori gi ná ri as de vá ri os
se to res da ad mi nis tra ção pú bli ca.

O pri me i ro avi so con cre to de que algo virá nes te 
sen ti do foi es tam pa do sex ta-feira, na pá gi na 10, do
ca der no de eco no mia da Fo lha S.Pa u lo, que avi sa -
va: ”Com bus tí vel deve su bir até mar ço“. Aler ta va ain -
da para as va riá ve is que se rão con si de ra das para a fi -
xa ção dos no vos ní ve is: ”Re a jus te não pas sa rá de
10% se o pe tró leo cair e o dó lar fi car em R$1,85“.

Em tem pos pas sa dos, os au men tos im pos tos
aos de ri va dos de pe tró leo fa zi am par te da po lí ti ca de
res tri ção ao con su mo, ou seja, ao in vés de se fa zer o
ro dí zio ge ne ra li za do en tre to dos os au to mo bi lis tas,
pro vo ca va-se a se le ção fi nan ce i ra dos con su mi do -
res. Só com pra va quem po dia pa gar mu i to caro. Os
ou tros sim ples men te eram con de na dos a de i xar os
car ros nas ga ra gens, por ab so lu ta im pos si bi li da de
pe cu niá ria de abas te cê-los. Hoje, não; hoje, se o au -
men to vier, será por ca u sa da bru tal ele va ção dos
cus tos de aqui si ção do pe tró leo no mer ca do in ter na -
ci o nal, de cor ren te da des va lo ri za ção so fri da pelo
Real em 1999 e pela alta de pre ços im pos ta pe los pa í -
ses pro du to res. O fato é que, no pas sa do, na mo e da
na ci o nal, o cus to de im por ta ção do pe tró leo su biu
mais de 100%. 

Sá ba do, o Jor nal do Bra sil tam bém se de di cou
ao tema, quan do ana li sou os nú me ros da in fla ção do
exer cí cio an te ri or. Com base em es ta tís ti cas ofi ci a is,
in for mou que o au men to dos pre ços dos com bus tí ve -
is, que so ma ram 46,6% em 12 me ses, foi o fa tor de ci -
si vo para a pre o cu pan te in fla ção anu al de 10,21%. No 
mes mo dia, ou tro gran de jor nal ca ri o ca, O Glo bo,
trou xe um so pro de es pe ran ça aos con su mi do res,
anun ci an do que o pre ço da ga so li na vai cair até 4%,
de vi do a uma re du ção na car ga tri bu tá ria es pe cí fi ca
do Rio de Ja ne i ro. Se gun do o tra di ci o nal ma tu ti no, as
re fi na ri as es ta du a is es ta vam tra ba lhan do, des de o úl -
ti mo dia 1º, com pre ço-base de R$1,30 ao in vés de
R$1,44, para efe i to de cál cu los de im pos tos. Isto, se
efe ti va men te re pas sa do ao con su mi dor, re pre sen ta -

ria uma re du ção de até R$0,05 por li tro na hora de en -
cher o tan que do au to mó vel. A mes ma nota, en tre tan -
to, já ad ver tia que ”nem to das as dis tri bu i do ras es tão
re pas san do a re du ção dos pre ços aos pos tos – al gu -
mas re du zi ram ape nas R$0,03 por li tro, fi can do com
os R$0,02 res tan tes“. 

Ain da no sá ba do, en tre tan to, o jor nal O Esta do
de São Pa u lo mos tra va que aque la ín fi ma re du ção
ve ri fi ca da no Rio era ilu só ria. Apon tan do como fon te o 
pró prio Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri -
nho, o jor nal re a fir ma va a in for ma ção ve i cu la da na
vés pe ra pela Fo lha de S.Pa u lo, já ci ta da no iní cio
des te dis cur so, que o au men to vi ria mes mo e que não 
de ve ria pas sar de mar ço. Os de ta lhes es tão na co lu -
na Di re to da Fon te, as si na da pela jor na lis ta So nia
Racy. Diz ela:

“A ex pec ta ti va é de que o au men to
ocor ra an tes que mar ço ter mi ne, as sim que
o Go ver no con si ga ter uma idéia de como
está se com por tan do a ar re ca da ção fe de ral. 
O per cen tu al ain da não foi adi an ta do, mas
ava lia-se pe los cor re do res do Mi nis té rio que 
pode fi car aba i xo de 10% se o dó lar per ma -
ne cer onde está e os pre ços in ter na ci o na is
não vol ta rem a su bir.”

A co lu nis ta dá de ta lhes ain da mais as sus ta do -
res que seus con cor ren tes:

“No iní cio de ja ne i ro de 1999, o bar ril
de pe tró leo Brent va lia U$10.48, e o dó lar
era co ta do no Bra sil a R$1,21, ou seja, um
bar ril cus ta va R$12,68. As co i sas es ta vam
di fe ren tes no fim do ano: em de zem bro, o
bar ril do Brent es ta va va len do bem mais
que o do bro de ja ne i ro  mais pre ci sa men te
U$25.24  e o dó lar va lia R$1,83, ou seja, um 
bar ril es ta va cus tan do R$46,19.”

A nota fe cha as suas con tas com uma
cons ta ta ção as sus ta do ra: 

“Mo ral da his tó ria: o pre ço do bar ril su -
biu 140,8% no mer ca do in ter na ci o nal e  o
dó lar va lo ri zou-se in ter na men te em 51,24%. 
O im pac to as so ci a do dos dois nú me ros re -
sul ta ria em uma ele va ção, em re a is, de
264,27% por bar ril; caso não hou ves se a
pro du ção in ter na nem o re pre sa men to de
pre ços, por con ta da con ten ção da in fla ção
no se gun do se mes tre, a ga so li na co mum já
es ta ria che gan do ao con su mi dor em tor no
de R$2,27 por li tro.”
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Não se pode evi tar um sus pi ro de alí vio quan do
se lê, no fi nal da ma té ria, que esse au men to, fi xan do
o pre ço da ga so li na em mais de R$2,00, é ”um va lor
que, cer ta men te, não está sen do co gi ta do pelo Go -
ver no“.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, as in for -
ma ções que aca bo de tra zer a este Ple ná rio fo ram di -
vul ga das, des de a úl ti ma sex ta-feira, pe los mais im -
por tan tes e fi de dig nos ór gãos da im pren sa bra si le i ra,
as si na das por al guns dos me lho res re pór te res e co lu -
nis tas. To das se ba se a ram em de cla ra ções de au to ri -
da des res pon sá ve is ou em sub sí di os for ne ci dos por
ór gãos ofi ci a is que atu am no se tor de pre ços e no
acom pa nha men to das os ci la ções dos pro du tos con -
su mi dos pela so ci e da de, in clu si ve os di ver sos com -
bus tí ve is.

O que se de pre en de de to das es sas no tí ci as é a
se ri e da de da ques tão ener gé ti ca na ci o nal, cujo agra -
va men to se evi den cia em nú me ros e pro je ções que
não po de mos ig no rar. Se ria ilu só rio afir mar que a so -
lu ção es ta ria nes ta ou na que la ati tu de; que bas ta ria
fa zer isso ou aqui lo, e tudo es ta ria re sol vi do; que um
sim ples de cre to con tem pla ria tan to o equi lí brio da
con ta-petróleo como a eco no mia do ci da dão na hora
de abas te cer o seu au to mó vel. 

Isto não exis te! O que se exi ge é uma ação con -
jun ta de to dos os res pon sá ve is pela ad mi nis tra ção
pú bli ca e das em pre sas que ope ram no se tor ener gé -
ti co, para evi tar mos que os pre ços in ter nos dos de ri -
va dos de pe tró leo  que já es tão en tre os mais ca ros
do mun do  so fram ain da no vos e in su por tá ve is au -
men tos. 

O cer to é que não po de mos con ti nu ar na po lí ti ca 
de ex tre ma li be ra li za ção de pre ços e es que mas, na
pro du ção, dis tri bu i ção e ven da no va re jo dos com -
bus tí ve is. Cabe ao Po der Pú bli co, sem dú vi da, dar o
pri me i ro pas so, ali vi an do a ex ces si va car ga tri bu tá ria
in ci den te so bre a ga so li na, mas os se to res pri va dos
que atu am nas di ver sas eta pas do pro ces so tam bém
de vem ser cha ma dos à res pon sa bi li da de, para que
não se re pi tam abu sos, como os que hoje ocor rem no
Rio de Ja ne i ro, onde as gran des dis tri bu i do ras se
ador na ram da ma i or par te da re nún cia fis cal pro mo vi -
da pelo Go ver no do Esta do.

No fi nal da tar de de sex ta-feira fui co lher, no Mi -
nis té rio da Fa zen da, uma base re fe ren ci al para aná li -
se da com po si ção de pre ços dos de ri va dos de pe tró -
leo con su mi dos pe los au to mo bi lis tas das prin ci pa is
re giões do País. Não se pode fa lar em ta be las ou nú -
me ros ab so lu tos, por que os pre ços es tão li be ra dos,
den tro das di re tri zes im plan ta das pela atu al ad mi nis -
tra ção. 

O fato, en tre tan to, é que a ga so li na po de ria sair
das re fi na ri as cus tan do pou co mais de R$0,60 o li tro,
mas, quan do se adi ci o nam os di ver sos im pos tos fe -
de ra is e es ta du a is, esse va lor qua se do bra, vai a
R$1,19, e ain da é in fla do em mais de 10% no tra je to
en tre os tan ques dos pos tos, onde vale a lei do mer -
ca do, ou seja, fala mais alto a ga nân cia dos comer -
ci an tes.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao no bre Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª traz a de ba te um as sun to que é
ob je to de pre o cu pa ção de to dos os bra si le i ros hoje.
Cu ri o sa men te, a aná li se de V. Exª, re pe tin do in for ma -
ções so bre a ele va ção dos pre ços do pe tró leo no
mer ca do mun di al, su ge re uma re fle xão que não tem
sido fe i ta. Na ver da de, se os pre ços in ter nos dos de ri -
va dos de pe tró leo pre ci sam va ri ar em fun ção dos pre -
ços de aqui si ção dele no mer ca do mun di al, em pri me -
i ro lu gar, essa va ri a ção não pode ser li ne ar, por quan -
to, como V. Exª as si na lou mu i to bem, o pe tró leo im -
por ta do re pre sen ta ape nas uma par te do cus to fi nal
do pe tró leo uti li za do para pro du ção des ses de ri va -
dos. Em se gun do lu gar, te mos as sis ti do à ele va ção
dos pre ços in ter nos dos de ri va dos quan do o cus to do
pe tró leo sobe no mer ca do mun di al, mas não te mos
as sis ti do à re du ção dos pre ços in ter nos dos de ri va -
dos quan do o pre ço do pe tró leo é re du zi do no mer -
ca do mun dial. V. Exª aca ba de as si na lar o que ocor -
reu, por exem plo, em 1999: uma ele va ção para mais
do do bro, no fi nal do ano, do pre ço do pe tró leo vi gen -
te em ja ne i ro. Exa ta men te o opos to ti nha ocor ri do um
ano an tes: en quan to se ve ri fi ca vam re du ções de pre -
ços no mer ca do ex ter no, con ti nuá va mos pra ti can do
uma po lí ti ca de pre ços no mer ca do in ter no de de ri va -
dos. Cu ri o sa men te, já tive opor tu ni da de, em ou tra
oca sião, de mos trar a V. Exª ma té ria que guar do co -
mi go re la ti va aos pre ços de ga so li na au to mo ti va do
tipo mais caro ven di da nas bom bas dos Esta dos Uni -
dos. Ela é ven di da a US$1.469 por ga lão, o que, gros -
so modo , re pre sen ta um pre ço de US$0.37 por li tro
da ga so li na mais cara na que le país. Se es ta mos vi -
ven do um mo men to em que é pre ci so re a jus tar pre -
ços in ter nos de de ri va dos, de duas uma: ou es ta mos
pra ti can do uma po lí ti ca su i ci da com re la ção a esse
as pec to, es ta mos de sin te res sa dos ou de sa ten tos à
in fluên cia que tem o pre ço dos de ri va dos na for ma -
ção ge ral do ní vel de pre ço do Bra sil, ou al gu ma co i sa 
está er ra da com a efi ciên cia das uni da des pro du to ras 
no nos so País, por que é in con ce bí vel que, em bo ra
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es te ja mos com pran do a ga so li na por mais do que o
do bro do pre ço pra ti ca do para o tipo mais caro ven di -
do nos Esta dos Uni dos, ain da se co gi te de ele va ção
de pre ços no mer ca do in ter no. Sa be mos, ain da, que
a pro por ção do pe tró leo im por ta do no con jun to do pe -
tró leo con su mi do nos Esta dos Uni dos é mais ele va da
do que no Bra sil. Embo ra te nham fan tás ti cas re ser -
vas de pe tró leo, eles as ad mi nis tram uti li zan do o pe -
tró leo im por tado. Assim, con si de ro im por tan te a con -
tri bu i ção de V. Exª ao ini ci ar um de ba te so bre a ques -
tão, a fim de que nem o Se na do Fe de ral nem a opi -
nião pú bli ca pos sam em bar car nes sa vi são ali ge i ra da 
de que pelo sim ples fato de o pre ço do pe tró leo ter su -
bi do lá fora de ve mos au men tar in ter na men te o pre ço
de seus de ri va dos. Era a con tri bu i ção que gos ta ria de 
dar ao im por tan te pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Se na -
dor Ge ral do Melo, agra de ço o apar te va li o so e opor tu -
no com que me brin da, na abor da gem de um tema da
ma i or im por tân cia para a vida de todo o País. O pe tró -
leo, in ques ti o na vel men te, exer ce for te in fluên cia na
pon de ra ção de com po nen tes le van ta dos pe los ór -
gãos ofi ci a is a fim de me dir a in fla ção. No ano pas sa -
do, foi o au men to de seus pre ços o que mais ame a -
çou os pro gra mas de con ten ção in fla ci o ná ria, os qua -
is, mes mo as sim, pas sa ram de 10% – jus ta men te
por que o pre ço do pe tró leo su biu 46%. Mi nha pre o cu -
pa ção é exa ta men te esta: se vier mes mo a ocor rer,
em mar ço, esse au men to de 10%, tal fato já vai ter re -
fle xos na in fla ção do novo ano, afas tan do qual quer
pos si bi li da de de com pri mi-la em 4% nos pró xi mos 12
me ses, como pro me te o Go ver no. 

Aliás, se con ti nu ar a onda de au men tos nos ser -
vi ços pú bli cos, como pe dá gio, trans por tes, ener gia
elé tri ca, te le fo nes, aque la meta de 4% será su pe ra da
em pou cos me ses.

Dis se bem, ain da, V. Exª: hoje a Pe tro brás já
está pro du zin do, aqui mes mo, cer ca de 2/3 do pe tró -
leo de que ne ces si ta mos – ou seja, im por ta mos ape -
nas 1/3 do pe tró leo con su mi do – mas, quan do vai es -
ta be le cer o cus to dos com bus tí ve is, leva em con si de -
ra ção os pre ços do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o -
nal. Des ta co, tam bém, a as ser ti va de V. Exª de que,
quan do aque las ta ri fas mun di a is en tram em ba i xa,
isso não en con tra re fle xos no mer ca do in ter no.

Fico, re al men te, mu i to gra to pela va li o sa par ti ci -
pa ção de V. Exª no meu dis cur so, cu jas di re tri zes re -
to mo ago ra, gra ti fi ca do por seu apar te.

Sr. Pre si den te, pa re ce pa cí fi co o pon to de par ti -
da para qual quer aná li se ob je ti va da ques tão: a car ga
tri bu tá ria in ci den te so bre os de ri va dos de pe tró leo é
ab sur da e deve ser re vis ta com se ri e da de e ur gên cia,

an tes que a socieda de seja mas sa cra da por mais
um au men to, que, como to dos sa be mos, será o ga -
ti lho ca paz de de to nar novo sur to in fla ci o ná rio.
Antes de ele var os pre ços dos com bus tí ve is, to da -
via, o Go ver no de ve rá es tar aten to aos abu sos co -
me ti dos pe las em pre sas que atu am nas diversas
eta pas do pro ces so.

Re du zir a car ga tri bu tá ria in ci den te so bre os
com bus tí ve is é uma ne ces si da de im pe ri o sa e ur gen -
te, mas as au to ri da des te rão de cum prir, ri go ro sa -
men te, sua obri ga ção de fis ca li zar os pro du to res, in -
ter me diá ri os e va re jis tas, por que não faz sen ti do per -
mi tir que eles en gor dem ain da mais os seus lu cros à
cus ta do sa cri fí cio de toda a so ci e da de, por que, na
prá ti ca, é isso que deve acon te cer, ao me nos par ci al -
men te, se vier mes mo a ocor rer a pre ten di da re nún cia 
fis cal. Em vez de re pas sar a re du ção de cus tos para o 
con su mi dor, os em pre sá ri os sim ples men te vão in cor -
po rá-la à sua mar gem de ga nho, frus tran do o ob je ti vo
ma i or, que é o de evi tar um au men to abu si vo do cus to 
de vida.

Sou de fen sor da li vre ini ci a ti va, da com pe ti ção
em pre sa ri al, da eco no mia de mer ca do; sou, en tre tan -
to, ini mi go de to dos os ti pos de abu sos e de ex plo ra -
ções de so nes tas, prin ci pal men te quan do re ca em
sobe um se tor tão sen sí vel da vida na ci o nal: os com -
bus tí ve is.

Nes se pon to, de fen do duas po si ções con ver -
gen tes, uma con ce i tu al e ou tra es tri ta men te prá ti ca.

Li ber da de ab so lu ta não exis te; o Po der Pú bli co
tem mais do que o di re i to de fis ca li zar, in ter vir, e pu nir
os agen tes eco nô mi cos. Isso é um de ver, é uma obri -
ga ção que não pode ser pos ter ga da a qual quer pre -
tex to, pois, se as sim agir, o go ver nan te es ta rá su je i to
à re pro va ção da ci da da nia.

Vi ve mos, hoje, uma fase cru ci al da nos sa his tó -
ria, quan do dé ca das de eco no mia mo ni to ra da e es ta -
ti za da es tão sen do subs ti tu í das pe las leis de mer ca -
do: nos úl ti mos anos, pri va ti za mos al guns dos mais
im por tan tes se to res pro du ti vos e de ser vi ços e, por -
tan to, cri a mos es tru tu ras com as qua is ja ma is ha vía -
mos con vi vi do. Abri mos as por tas para o sé cu lo XXI e
para a nos sa in ser ção no mun do glo ba li za do – mas
isso não pode re sul tar na ex plo ra ção de sen fre a da e
de so nes ta, na ação pre da tó ria dos des pro vi dos de
es crú pu los ou li mi tes na avi dez do lu cro fá cil.

Mais do que nun ca, mais do que ama nhã, im -
põe-se hoje gran de fir me za na ad mi nis tra ção das no -
vas es tru tu ras, de modo a im pe dir aten ta dos à eco no -
mia po pu lar. Qu an do uma em pre sa não re pas sa a
seus cli en tes um be ne fí cio fis cal con ce di do pelo Go -
ver no, o que ocor re é uma ver da de i ra apro pri a ção in -
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dé bi ta; afi nal, quem age des sa for ma aca ba ga nhan -
do du pla men te: no im pos to a me nos, que de i xa de
pa gar, e na mar gem de lu cro, que se ele va com a ma -
no bra imo ral e de le té ria.

Por isso, re a fir mo, qual quer re nún cia fis cal deve 
ser pre ce di da de um es que ma se ve ro de fis ca li za ção, 
imu ne às ten ta ções da cor rup ção e do ta do de com pe -
tên cia es tru tu ral e cul tu ral para essa im por tan te ta re -
fa. Abrir por tas não pode ser si nô ni mo de des tru ir pro -
te ções so ci a is.

E che ga mos à ou tra face des ta mo e da, a ne ces -
si da de de evi tar no vos au men tos nos pre ços dos
com bus tí ve is. É quan do nos de te mos nas pre vi sí ve is
con se qüên ci as que essa ma jo ra ção tra ria a toda a
so ci e da de.

É uma fa lá cia di zer que ”só quem paga o au -
men to é que re cla ma“. Aliás, mes mo se fos se ver da -
de, isso in clu i ria to dos os ci da dãos, sem qual quer tipo 
de ex ce ção, afi nal, o au men to dos pre ços da ga so li -
na, do óleo di e sel, do que ro se ne e do gás de co zi nha
é uma me di da que vai mu i to além até mes mo das
pes so as fí si cas, das fa mí li as, dos la res.

Qu an do os pos tos re mar cam suas bom bas, es -
tão de fla gran do uma ca de ia de re a jus tes em to dos os
se to res da eco no mia, por que tudo é trans por ta do de
uma for ma ou de ou tra; os fre tes fi cam mais ca ros, os
in ter me diá ri os ele vam suas mar gens, o dis tri bu i dor
faz o mes mo, seus exem plos são se gui dos pelo va re -
jis ta, e o con su mi dor, que não pode de i xar de ad qui rir
os pro du tos es sen ci a is, com pra-os, efe ti va men te,
mes mo à cus ta de gran des sa cri fí ci os para seu or ça -
men to do més ti co.

Aca bo de ci tar e, cer ta men te, V. Exas. tam bém
le ram as no tí ci as do fi nal de se ma na. Mas é im por tan -
te re a fir mar a ad ver tên cia so bre o pe ri go da vol ta da
in fla ção. E, ao fa zê-lo, não pra ti co qual quer alar mis -
mo va zio. Ao con trá rio, bus co agir com a res pon sa bi li -
da de e a se re na fir me za de sem pre, por que os nú me -
ros de 1999 são de ve ras pre o cu pan tes e a pers pec ti va 
de co me çar o ano 2000 com no vos au men tos nos pre -
ços dos com bus tí ve is são mais pre o cu pan tes ain da.

O ne o li be ra lis mo eco nô mi co traz, em seu bojo,
o des pre zo pe los pro ble mas pes so a is, pe los dra mas
vi vi dos pe los ci da dãos em seu dia-a-dia. O que im -
por ta é a for ça da em pre sa e do Esta do, mes mo
quan do à cus ta do de sem pre go, da mi sé ria, da que da 
ver ti gi no sa do pa drão mé dio de vida da so ci e da de.

Mas po de mos re tra tar a ques tão den tro dos pró -
pri os jar gões do eco no mês. Eles não se im por tam se
as fa mí li as vão fi car im pos si bi li ta das de com prar gás
para fa zer suas re fe i ções, mas se ar re pi am de medo
ante a ame a ça de não cum prir os com pro mis sos as -

su mi dos com o deus da glo ba li za ção, o Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal.

Esses tec no cra tas pou co es tão li gan do para o
de ses pe ro do che fe de fa mí lia que, im po ten te, sem
en con trar tra ba lho re gu lar, vê a fome da es po sa, a
mar gi na li za ção dos fi lhos e a pros ti tu i ção das fi lhas,
mas so frem com a pers pec ti va de não atin gi rem as
me tas fi nan ce i ras en gen dra das em seus pró pri os ga -
bi ne tes.

É esta, por tan to, a lin gua gem que falo, ago ra, na 
con clu são do pre sen te dis cur so: tudo deve ser fe i to
para evi tar um novo au men to nos de ri va dos de pe tró -
leo, a cur to ou mé dio pra zo. Por que isso tra rá um ex -
plo ra ção in con tro lá vel nos pre ços pra ti ca dos no País, 
sem ex ce ções. Em con se qüên cia, pro vo ca rá a su bi -
da des con tro la da da in fla ção por ma i o res que se jam
as cir cuns tân cia re ces si vas hoje vi vi das pela na ção.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR  (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te a V.Exª, no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Na bor Jú ni or, apres sei-me em so li ci tar-lhe este apar -
te por que sin to que devo cum pri men tar V. Exª pelo
bri lhan te pro nun ci a men to. V. Exª, ao abor dar uma
ques tão eco nô mi ca de re le van te in te res se na ci o nal,
qual seja, a ques tão ener gé ti ca do País, a imi nên cia
de uma es ca la da do au men to do pre ço do pe tró leo e
seus de ri va dos, tam bém mos tra as con se qüên ci as
dis so no cam po so ci al, fe chan do com cha ve de ouro
este pro nun ci a men to. Re al men te, há o pe ri go de
ocor rer uma in fla ção no País e, em ocor ren do, re sul -
ta rá nos pro ble mas so ci a is a que V. Exª aca ba de se
re fe rir qua se ao fi nal de seu pro nun ci a men to. Qu e ro
cum pri men tá-lo, de i xar-lhe o meu abra ço pela fe liz
ini ci a ti va que teve de aler tar o País, as au to ri da des,
os tec no cra tas e bu ro cra tas quan to a esta ques tão. O
Bra sil está per den do opor tu ni da des, Se na dor Na bor
Jú ni or. Lem bro a ques tão do ál co ol como fon te al ter -
na ti va de com bus tí vel. Esse pro gra ma teve iní cio aqui 
no Bra sil, que hoje pos sui a me lhor tec no lo gia so bre o 
as sun to, mas foi in te i ra men te aban do na do e já não
se fala mais numa po lí ti ca de ál co ol no País, a pon to
de não sa ber mos nem mais o que vai acon te cer com
o que exis te ain da de po lí ti ca de ál co ol. Enquan to
isso, o pri me i ro país do mun do, os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te, está a de sen vol ver e a co pi ar a tec -
no lo gia bra si le i ra. Se na dor Na bor Jú ni or, não se
conhece, pelo me nos para o de sen vol vi men to do
in te rior do Bra sil, o que va mos fa zer a res pe i to do
con tra to que fe cha mos com a Bo lí via. O gás está
atra ves san do em meu Esta do 722 qui lô me tros e, pa -
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re ce, va mos pa gar mais caro do que se pa ga rá na
pon ta. Esse gás es ta rá en tran do por Co rum bá, vi zi -
nha de Por to So a res, na Bo lí via. A Ban ca da de Mato
Gros so do Sul está a pe dir ao Go ver no Fe de ral um
pre ço di fe ren ci a do para o gás, a fim de pro mo ver o
de sen vol vi men to do Esta do e não te mos se quer res -
pos ta so bre isso. Por tan to, V. Exª tem in te i ra ra zão, o
seu dis cur so tem pro fun di da de e me re ce o meu apla -
u so.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Se na -
dor Ra mez Te bet, agra de ço as im por tan tes in for ma -
ções, os co men tá ri os ele gan tes e as pa la vras ge ne -
ro sas de V. Exª em seu apar te.

Como o meu tem po está pres tes a se es go tar,
eu pe di ria ape nas a com pre en são da Mesa, para ter a 
hon ra e o pra zer de ou vir tam bém o no bre Se na dor
José de Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Na bor Jú ni or e Sr. Pre si den te pela
opor tu ni da de que me con ce dem. Eu não po de ria tam -
bém de i xar de tra zer, emi nen te Se na dor Na bor Jú ni -
or, mi nha pa la vra de apre ço e apla u so pelo seu opor -
tu no pro nun ci a men to. Esta mos vi ven do uma fase em
que o ma i or cu i da do das au to ri da des go ver na men ta is 
deve ser jus ta men te evi tar a re to ma da do pro ces so
in fla ci o ná rio. O Bra sil pos sui di men sões con ti nen ta is,
e nos so meio de trans por te é o ro do viá rio, jus ta men te 
aque le que con so me mais com bus tí vel de ri va do de
pe tró leo. Te mos qua se 8 mil qui lô me tros de cos ta,
mas a na ve ga ção de ca bo ta gem pra ti ca men te de sa -
pa re ceu. Não te mos fer ro vi as, cujo cus to se ria mais
eco nô mi co, ain da que tam bém con su ma de ri va dos
de pe tró leo. O Bra sil, que está no mer ca do glo ba li za -
do, pre ci sa ur gen te men te cu i dar do trans por te para
equi pa rar seus cus tos aos dos pa í ses com os qua is
com pe te no mer ca do in ter na ci o nal. De modo que,
além do gran de ris co da re to ma da in fla ci o ná ria, há a
ne ces si da de des sa im por tan te pre o cu pa ção com os
cus tos dos trans por tes no Bra sil, que são ab so lu ta -
men te in com pa tí ve is com o nos so de si de ra to de al -
can çar mer ca dos in ter na ci o na is. Ne nhum país do
mun do se des cu i da dis so. Nos sas es tra das an dam
mu i to mal cu i da das, o que tam bém en ca re ce o cus to,
prin ci pal men te com a ame a ça de no vos au men tos
nos cus tos dos de ri va dos de pe tró leo. Por essa ra -
zão, não po de ria de i xar de tra zer uma pa la vra de
apla u so ao pro nun ci a men to de V. Exª, que vem numa
hora opor tu na. É pre ci so que nós to dos le ve mos às
au to ri da des fe de ra is essa pre o cu pa ção e esse aler ta
tão bem abor da dos por V. Exª. Meus pa ra béns!

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra -
de ço-lhe o apar te que V. Exª in se re no meu mo des to
pro nun ci a men to, Se na dor José Alen car.

O fato que am bos de nun ci a mos – o ine vi tá vel
im pac to que um au men to nos pre ços dos com bus tí -
ve is terá em toda a eco no mia na ci o nal, in clu si ve pro -
pi ci an do um re cru des ci men to da in fla ção – isso é algo 
ad mi ti do por to dos os re pre sen tan tes do Go ver no,
igual men te in ca pa zes de ne gar que a úni ca co i sa que 
ain da se gu ra os ín di ces é a le tar gia re gis tra da em di -
ver sos se to res da eco no mia. 

Os sa lá ri os es tão ar ro cha dos como pou cas ve -
zes vi mos; o fun ci o na men to amar ga o quin to ano
con se cu ti vo sem au men to; o de sem pre go en cos ta
nos pi o res ín di ces já ve ri fi ca dos; as in dús tri as re cla -
mam por es ta rem com sua ca pa ci da de pro du ti va
cada vez mais oci o sa.

Se ria mu i to pe ri go so, qua se uma te me ri da de,
con fi ar na for ça da re ces são como o úni co fre io ain da
dis po ní vel para a dis pa ra da in fla ci o ná ria. Acre di tar
nis so, só nis so, se ria não con fi ar na ca pa ci da de ge -
ren ci al e mo ral do Go ver no.

Com cer te za, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e sua equi pe, aten tos à se ri e da de do pro ble -
ma, com fir me za e com pe tên cia, sa be rão ad mi nis -
trá-lo. É o que es pe ra toda a na ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni -
or, 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. Car los Pa tro cí nio, 2º Se -
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE  (Car los Pa tro cí nio) –
Concedo a pa la vra ao emi nen te Se na dor Fran ce li no
Pereira.

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, ve nho de Mi nas, do meu Esta do,
não para apla u dir, não para lou var. Ve nho de Mi nas
para fa lar, em nome dos mi ne i ros que re pre sen tei na
Câ ma ra Mu ni ci pal de Belo Ho ri zon te, que re pre sen tei 
por 16 anos na Câ ma ra Fe de ral, que go ver nei por 4
anos e ago ra re pre sen to como Se na dor da Re pú bli -
ca, que não es tou aqui para lou var; es tou aqui para
trans mi tir ao Bra sil in te i ro um re gis tro que pre ci sa ser
ins cri to nos Ana is do Se na do.

O sul de Mi nas, onde se de sen vol ve uma ci vi li -
za ção cul ta, tra ba lha do ra, des te mi da e ven ce do ra,
está pas san do por mo men tos de an gús ti as e re ce be,
nes te mo men to, a so li da ri e da de de to dos como um si -
nal de res pe i to às suas ori gens, aos seus so fri men -
tos, às suas tris te zas, mas tam bém com es pe ran ça
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de que algo seja fe i to em seu be ne fí cio di an te do de -
sas tre das inun da ções da úl ti ma se ma na.

É bom re gis trar, Sr. Pre si den te, que, quan do vi -
si ta mos as vá ri as re giões de Mi nas, 853 ci da des,
mais de 50 me tró po les, de zo i to mi lhões de mi ne i ros,
apro fun da mos nos sa con vic ção de que o Esta do não
pode ser re le ga do di an te das aten ções, dos de ve res
e com pro mis sos de toda a Na ção e, de for ma es pe ci -
al, do Go ver no Fe de ral.

O que ocor reu nos dias 2 e 3 de ja ne i ro, em cer -
ca 40 mu ni cí pi os do sul do Esta do, es tar re ceu to dos
os mi ne i ros, pois se tra ta de uma re gião que qua se
sem pre foi pre ser va da das inun da ções.

No Go ver no de Mi nas, tive opor tu ni da de de acu -
dir a po pu la ção de mais de 150 ci da des du ran te qua -
tro anos e le var a to dos, no mo men to exa to, um abra -
ço de so li da ri e da de e pres tar co la bo ra ção con cre ta
no sen ti do de fa zer com que as po pu la ções en tão
atin gi das pu des sem re cu pe rar o seu pa tri mô nio e o
seu pró prio des ti no. 

Esta Na ção está en vol vi da numa vi são glo ba li -
za da do nos so des ti no. Mas é bom sa li en tar, Sr. Pre -
si den te, que, quan do a dor che ga ao co ra ção de cada 
co mu ni da de mi ne i ra, quan do o so fri men to atin ge um
povo que vive den tro de cer ta pros pe ri da de e não vê
ca mi nho para so cor rer os seus se me lhan tes, nes se
mo men to, a si tu a ção se agra va, in qui e ta ção se alas -
tra, cres ce a ex pec ta ti va de apo io. 

Con fes so a V. Exª, Sr. Pre si den te, que as aten -
ções e os olhos de Mi nas es tão vol ta dos para o Go -
ver no Fe de ral, para o Go ver no do Esta do e para os
seus pró pri os Mu ni cí pi os. 

Des ta co, Sr. Pre si den te, que a pre sen ça do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so na re gião, no
mo men to agu do e dra má ti co das inun da ções, so bre -
vo an do as ser ra ni as da Man ti que i ra, ora em São Pa u -
lo, ora no Rio, ora no Sul de Mi nas, foi re ce bi da com
apla u so, so li da ri e da de, res pe i to e es ti ma. Tes te mu -
nhei pes so al men te como a po pu la ção que se aglo -
me ra va, so bre tu do em Ita ju bá, como to dos se di ri gi -
am ao Pre si den te em uma ma ni fes ta ção de apre ço,
de so li da ri e da de e de ad mi ra ção. E o Pre si den te teve
uma vi são exa ta de que não pode per ma ne cer no ga -
bi ne te, mu i tas ve zes pre si din do ses sões mo dor ren -
tas, mas que deve sem pre es tar pre sen te nes tas co -
mu ni da des atin gi das por fe nô me nos des sa gra vi da -
de, exa ta men te para de mons trar que um ser hu ma no
e um Go ver no são so li dá ri os com o des ti no da Na ção
e de cada co mu ni da de.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que o Pre si den te
da Re pú bli ca foi re ce bi do mu i to bem, e de ve mos sa li -
en tar que Ita ju bá é um dos cen tros mais im por tan tes

da vida eco nô mi ca, so ci al, po lí ti ca e cul tu ral do Esta -
do. É uma ci da de que está si tu a da no Sul de Mi nas,
en tre o co ra ção de Mi nas, Belo Ho ri zon te e o Esta do
de São Pa u lo, e de sen vol ve o seu par que in dus tri al, o 
seu ce ná rio edu ca ci o nal, a sua cul tu ra, em um cli ma
de oti mis mo e de con fi an ça. E quan do a ca la mi da de
se aba te so bre a ci da de, a po pu la ção re ce be os go -
ver nan tes de bra ços aber tos, em uma de mons tra ção
de que a so li da ri e da de na dor, na tris te za e no aban -
do no é sem pre re ce bi da com apla u so e com ca ri nho.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, é que a Na ção
está com os olhos vol ta dos para Mi nas Ge ra is e prin -
ci pal men te para o Go ver no Fe de ral. Na que le mo -
men to, o Pre si den te, sem pre pro cu ra do pela im pren -
sa, pe los com pa nhe i ros da vi a gem, pe las li de ran ças
e pelo povo, era in da ga do so bre a pos si bi li da de da re -
mes sa de re cur sos para am pa ro ime di a to à po pu la -
ção. Sua Exce lên cia ti nha sem pre o cu i da do de di zer
que não po dia fi xar uma im por tân cia, exa ta men te
por que os da nos ain da não ti nham sido le van ta dos.
Con se qüen te men te, não po dia fi xar uma quan tia que
pu des se ser vir de ar ri mo e que re per cu tis se bas tan te
no co ra ção dos mi ne i ros. Mas Sua Exce lên cia teve a
acu i da de de, di an te da im pos si bi li da de de de fi nir um
va lor de na tu re za eco nô mi ca para aten der à po pu la -
ção do sul de Mi nas, anun ci ar a as si na tu ra de uma
me di da pro vi só ria des ti nan do R$5 mi lhões para aten -
der – no tem bem  à po bre za, para com prar re mé di os,
ali men tos, co ber to res e aga sa lhos. 

Os R$5 mi lhões são des ti na dos ex clu si va men te 
à Mi nas po bre, ao povo po bre do meu Esta do e, con -
se qüen te men te, essa de ci são não pode ser mo ti vo
de crí ti ca ou de res tri ção, por que re pre sen ta ape nas a 
pri me i ra de mons tra ção de que o go ver nan te tem o
de ver de so cor rer o seu povo no mo men to da dor e da 
tris te za. Pois bem, a res pon sa bi li da de ago ra é ma i or.

Qu e ro con fes sar a V. Exª que a re gião co me ça a 
fi car per ple xa. Em pri me i ro lu gar, os le van ta men tos já 
fo ram re a li za dos, os re la tó ri os já fo ram en vi a dos ao
Go ver no Fe de ral, ao Go ver no do Esta do, aos re pre -
sen tan tes mi ne i ros no Se na do da Re pú bli ca e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, e a cons ta ta ção é a de que não
te mos ain da uma de fi ni ção cla ra do so cor ro que deve
ser pres ta do ao povo do meu Esta do.

Na se ma na pas sa da, per ma ne ci em Bra sí lia,
não ape nas para par ti ci par da ins ta la ção des sa con -
vo ca ção ex tra or di ná ria como tam bém para re u nir-me
com a di re ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, com o
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, de con ver sar e tro -
car in for ma ções com o Se cre tá rio Exe cu ti vo da De fe -
sa Ci vil, sem pre re ve lan do a es sas au to ri da des que
ha via ne ces si da de de um en con tro ime di a to de to das
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as es tru tu ras do Go ver no Fe de ral para que, hoje ou
ama nhã, pu des se ser anun ci a do ao Esta do um ro te i -
ro, uma de fi ni ção, das pro vi dên ci as que de vem ser to -
ma das para aten der às po pu la ções atin gi das pe las
inun da ções.

Sr. Pre si den te, os cus tos des sa re cons tru ção
em Mi nas Ge ra is – ro do vi as, es tra das, ruas, hospi -
ta is, ca sas – fi ca rão em tor no de R$50 a R$80 mi -
lhões. O Go ver no não tem es ses re cur sos para aten -
der ime di a ta men te ao povo?

A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral tem os seus me ca -
nis mos que ain da não fo ram al te ra dos. To dos aque -
les que que i ram bus car os re cur sos da Ca i xa de ve rão 
aten der aos re qui si tos das nor mas já ex pres sas em
do cu men tos do co nhe ci men to de toda a es tru tu ra da -
que la ins ti tu i ção.

Ago ra, Sr. Pre si den te, che gou o mo men to da re -
cons tru ção. Tudo está sen do re a li za do com a de vi da
emer gên cia. O so cor ro ime di a to já está pro du zin do
os seus efe i tos, mas a re cons tru ção não pode de mo -
rar. Estra das es tão da ni fi ca das. O trans por te está pa -
ra li sa do. Ro do vi as im por tan tes, como a Fer não Dias,
es tão bas tan te es tran gu la das.

De qual quer ma ne i ra, a nos sa pre sen ça aqui
tem o ob je ti vo de con vo car o Go ver no a se guir o
exem plo e a de ter mi na ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, e re u nir os seus Mi nis tros, os seus 
Se cre tá ri os, a sua es tru tu ra, para dar uma de mons -
tra ção ao Bra sil de que o Go ver no Fe de ral é so li dá rio
não ape nas com as so lu ções na ci o na is ou in ter na ci o -
na is, mas tam bém com as so lu ções lo ca is, emer gen -
ci a is, de cada ci da de do Bra sil e par ti cu lar men te de
Mi nas Ge ra is.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que este é o mo -
men to não para apla u dir, mas para es pe rar, com an -
gús tia, e sa ber se efe ti va men te es ses re cur sos se rão
des ti na dos ao sul do meu Esta do. Sa li en to como
exem plo qua tro ci da des: a pri me i ra, Ita ju bá; a se gun -
da, São Lou ren ço, cen tro im por tan te do tu ris mo no
Bra sil, onde as inun da ções atin gi ram in clu si ve o se -
gun do an dar de al gu mas cons tru ções e al gu mas
ruas; a ter ce i ra, San ta Rita do Sa pu caí, par que edu -
ca ci o nal e téc ni co da ma i or im por tân cia, e fi nal men te
Pou so Ale gre, cen tro da ma i or sig ni fi ca ção para a
vida eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca do meu Esta do.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Con ce de-me
V. Exa  um apar te?

O SR. FRANCELINO PORTO (PFL – MG) –
Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, eu gos ta ria de cum pri men tá-lo
pela opor tu ni da de des sa ma ni fes ta ção. Mes mo es -

tan do ins cri to para fa lar den tro de al guns mi nu tos,
res sal to a im por tân cia do aler ta e do cha ma men to
que V. Exª faz ao Go ver no e à so ci e da de bra si le i ra.
Na tu ral men te, as me di das emer gen ci a is fo ram to ma -
das. A pre sen ça do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
vi si tan do a área ime di a ta men te, in clu si ve acom pa -
nha do por V. Exª e pelo no bre Se na dor José Alen -
car...

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Tam bém com a pre sen ça do Go ver na dor Ita mar
Franco.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – O Go ver na -
dor Ita mar Fran co, bus can do a ce le ri da de das ações,
tam bém lá es te ve. E eu que ria, nes te mo men to, des -
ta car a im por tân cia do cha ma men to que V. Exª faz,
con cla man do o Go ver no Esta du al e o Go ver no Fe de -
ral a to ma rem me di das ne ces sá ri as com a ur gên cia
que o caso me re ce. Des ta co, como bem res sal ta do já 
foi, a so li da ri e da de que está ten do a po pu la ção da -
que la re gião, es pe ci al men te dos mi ne i ros. Meus
cum pri men tos a V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Arlin do Por to, pela so li da ri e -
da de, pelo co nhe ci men to e o acom pa nha men to que
vem fa zen do de tudo que está ocor ren do no sul do
nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, con cluo con vo can do esta Casa
para a opor tu ni da de que se apre sen ta no sen ti do de
cri ar-se uma es tru tu ra den tro do me ca nis mo do Orça -
men to da União para de fi nir re cur sos des ti na dos à
pre ven ção das emer gên ci as e de sas tres. Tive opor tu -
ni da de de di zer na TV Se na do que a pro pos ta de or -
ça men to que va mos vo tar logo mais e o PPA con te rão 
re cur sos des ti na dos, não ape nas às emer gên ci as e
ao pro ces so de re cons tru ção, mas tam bém ao mo -
men to da pre ven ção, ab so lu ta men te ne ces sá ria, por -
que não se pode ex pli car à Na ção, com to das as in -
for ma ções que vêm hoje ao co nhe ci men to da so ci e -
da de e do povo em ge ral, que es sas inun da ções ocor -
ri das no sul de Mi nas Ge ra is sur pre en de ram os Go -
ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, na ver da de, hou ve o anún cio. O
se tor es pe cí fi co do Go ver no anun ci ou que as inun da -
ções ocor re ri am. Cla ro que não es pe ci fi ca ram sua di -
men são, mas as me di das fo ram exa ta men te para o
mo men to da emer gên cia, da dor e do so fri men to. É
ób vio que, nes sa hora, a so li da ri e da de é bem re ce bi -
da, mas o im por tan te é que se jam de fi ni dos os re cur -
sos no Orça men to que vo ta re mos não ape nas para
uma emer gên cia, não ape nas para a re cons tru ção,
mas tam bém para a pre ven ção dos de sas tres, como
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por exem plo das inun da ções que sem pre ocor rem
nes te País.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, es ta mos co me çan -
do o ano 2000, e o pri me i ro si nal que de ve ría mos dar
se ria re ver o com por ta men to do Con gres so Na ci o nal
em re la ção ao Orça men to da Re pú bli ca, fon te de cor -
rup ção, fon te de des li zes. O Con gres so Na ci o nal não
pode mais fi car alhe io ou in di fe ren te àque les que ma -
ni pu lam o Orça men to no cam po da cor rup ção, fe rin do 
a dig ni da de do povo bra si le i ro e im pe din do o de sen -
vol vi men to da Na ção. O Orça men to será vo ta do, mas 
an tes é pre ci so que se ado te o com pro mis so para que 
as pro pos tas or ça men tá ri as re pre sen tem não ape nas 
o sen ti men to do povo bra si le i ro, mas so bre tu do um
pro je to de go ver no con cre to e real, pois o Orça men to
que vo ta mos des de que che ga mos a esta Casa, em
1962, até hoje, é ape nas peça de fic ção e de en ga na -
ção.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, gos ta ria de con vo -
car o Se na do Fe de ral nes te mo men to para a res pon -
sa bi li da de de de bru çar-se so bre a re vi são dos ins tru -
men tos que nos le vam a vo tar as pro pos tas or ça men -
tá ri as. E que es tas re pre sen tem de for ma con cre ta
um pla no de go ver no, e não uma ima gem de ro man ce 
ou fic ção, nem sem pre le va das a sé rio.

Afi nal, Sr. Pre si den te, que ro apla u dir e lou var.
Lou var e apla u dir a par ti ci pa ção dos se na do res José
de Alen car e José Ro ber to Arru da, e dos mi nis tros Pi -
men ta da Ve i ga e Fer nan do Be zer ra, na vi a gem que,
ao lado do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
em pre en de mos às re giões inun da das, em Mi nas, Rio
e São Pa u lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lú cio
Alcân ta ra. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal Fo lha
de S.Pa u lo de hoje traz ma té ria so bre a li mi ta ção à
en tra da de ban cos es tran ge i ros no Bra sil. Co in ci den -
te men te, há al guns dias, o mes mo jor nal pu bli cou en -
tre vis ta com o Sr. Fer não Bra cher, ex-Presidente do
Ban co Cen tral e hoje ban que i ro, Pre si den te de um
ban co.

S. Exª fa zia uma afir ma ção que con si de rei da
ma i or gra vi da de. Não te nho ele men tos  tal vez os Co -
le gas pos sam me es cla re cer me lhor – para jul gar a
jus te za da ob ser va ção que S. Sª fa zia, mas ele di zia
que, não fora ain da cer to per cen tu al que te mos de
ban cos na ci o na is, os re sul ta dos da que la cri se da
des va lo ri za ção do real te ri am sido mu i to mais ter rí ve -

is do que fo ram, por que es ses ban cos es tran ge i ros
te ri am dre na do re cur sos do País, em face da imi nên -
cia do des ca la bro da eco no mia ocor ri da na que le mo -
men to, e, con se qüen te men te, a si tu a ção te ria sido de 
enor me gra vi da de. Por isso, ele foi cla ro e ta xa ti vo, di -
zen do que é pre ci so li mi tar a en tra da de mais ban cos
es tran ge i ros no País.

Cla ro que al guém sem pre po de rá di zer que o
ob je ti vo de Fer não Bra cher é a re ser va de mer ca do,
que ele não quer com pe ti ção, não quer a en tra da de
no vos ban cos es tran ge i ros que ve nham ame a çar a
po si ção dos ban cos na ci o na is. É pos sí vel que os que
di zem as sim te nham ra zão. É pre ci so que se faça
uma aná li se mais pro fun da des sa ma té ria.

Qual é o per cen tu al ra zoá vel de par ti ci pa ção de
gru pos es tran ge i ros no Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal? 
Como pro ce dem ou tros pa í ses no mun do? Qual a
par ti ci pa ção ad mi ti da por pa í ses do Pri me i ro Mun do
para os ban cos es tran ge i ros? Ou há uma li be ra ção
ge ral? Vale tudo? Po dem en trar à von ta de, com prar e
es ta be le cer-se, até fi car es ma ga do ra men te ma jo ri tá -
ria a po si ção dos ban cos es tran ge i ros no país? Ou é
con ve ni en te que se li mi te, que haja de ter mi na do per -
cen tu al para isso? Pen so que essa é uma per gun ta
que de ve mos fa zer. Ou não há di fe ren ça al gu ma en -
tre o sis te ma fi nan ce i ro e ou tras ati vi da des eco nô mi -
cas  as in dús tri as, o co mér cio, os ser vi ços, as em pre -
sas de avi a ção? Enfim, essa é uma ques tão que ago -
ra vem à ba i la no va men te, com a idéia do Ban co Cen -
tral de li mi tar a en tra da de ban cos es tran ge i ros ape -
nas à dis pu ta pe los ban cos es ta du a is a se rem pri va ti -
za dos.

No en tan to, o Ba nes pa está na imi nên cia de ser
pri va ti za do e, pe las re gras vi gen tes, pode ser ad qui ri -
do por ins ti tu i ção es tran ge i ra. Qu an to a isso, nes sa
mes ma ma té ria de hoje da Fo lha de S.Pa u lo, um es -
pe cialis ta afir ma que, após a pri va ti za ção do Ba nes -
pa, a cara do Sis te ma Fi nan ce i ro bra si le i ro vai ser
ou tra.

Então, pen so que de ve mos es tu dar o as sun to,
com o apo io e o so cor ro dos téc ni cos e es pe ci a lis tas,
ou vin do in clu si ve os di ri gen tes do Ban co Cen tral. Até
o pró prio ban que i ro Fer não Bra cher  quem sabe , na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, po de ria es cla re -
cer sua opi nião ma ni fes ta na en tre vis ta à Fo lha de
S.Pa u lo, pois, a ser ver da de i ro o que ele dis se, o ris -
co para a es ta bi li da de da eco no mia ten de a au men tar
mu i to, uma vez que, ao que pa re ce, mes mo com es -
sas me di das de li mi ta ção de en tra da de ban cos es -
tran ge i ros anun ci a das pelo Ban co Cen tral, a ten dên -
cia é cres cer ain da mais a par ti ci pa ção de les no Sis -
te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.
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Assim, Sr. Pre si den te, é ne ces sá rio até mes mo
ana li sar mos o que acon te ceu no Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal de po is que os ban cos es tran ge i ros en tra -
ram no Bra sil. Os ju ros ba i xa ram? A com pe ti ção en tre 
os ban cos le vou a me lho ri as per cep tí ve is para o con -
su mi dor? Como se com por tam os ban cos quan to às
ta xas de ser vi ços co bra das por eles? Como é a re la -
ção en tre o Sis te ma Fi nan ce i ro e seus cli en tes, em -
pre sá ri os ou pes so as fí si cas, que o pro cu ram para to -
mar al gum tipo de em prés ti mo? São es sas as per gun -
tas que de ve mos fa zer. O Sis te ma tor nou-se mais só -
li do e tem con tri bu í do para con so li dar a eco no mia do
País?

Há ris cos como esse re fe ri do pelo Dr. Fer não
Bra cher na en tre vis ta con ce di da ao jor nal Fo lha de
S.Pa u lo. É evi den te que, com uma eco no mia frá gil
como a nos sa, ire mos en fren tar al gu mas cri ses no fu -
tu ro. Se o per cen tu al de par ti ci pa ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Inter na ci o nal au men tar mu i to, es ta rá afe ta -
da a ca pa ci da de de o Esta do bra si le i ro li dar com essa 
cri se? Isso afe ta rá nos sa ca pa ci da de de su pe rar a cri -
se, de ter ins tru men tos que per mi tam de fen der os in -
te res ses fu tu ros do País?

Sr. Pre si den te, mos tro, com este pro nun ci a -
men to, a ne ces si da de da par ti ci pa ção do Se na do na
ma té ria. O Se na do apro va os di ri gen tes do Ban co
Cen tral, a con ces são de em prés ti mos, os ava is e
acom pa nha, por dis po si ção cons ti tu ci o nal, a exe cu -
ção da po lí ti ca mo ne tá ria no País. Tal vez pre ci se mos
me di tar so bre o fato. Será que se tra ta ape nas de um
jogo, de uma en ce na ção de ban que i ros que não que -
rem a com pe ti ção dos ban cos es tran ge i ros, que se
es tão sen tin do ame a ça dos por sua pre sen ça? O le i -
lão do Ba nes pa mos tra que há gran des ban cos bra si -
le i ros in te res sa dos em dis pu tá-lo. Pa re ce-me que
será per mi ti da a par ti ci pa ção de ban cos es tran ge i ros. 
O Ba nes pa é um co los so pelo seu nú me ro de agên ci -
as, de de po si tan tes, de cli en tes. Tra ta-se de uma es -
tru tu ra já con so li da da, já en ra i za da no País. Qu a is
se rão os efe i tos, as con se qüên ci as, os des do bra -
men tos, se esse ban co vier a ser ad qui ri do por um
ban co es tran ge i ro?

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, exal to a ma ni fes ta ção de V. Exª com re -
la ção ao as sun to. Hoje es ta mos sen tin do no Bra sil a
pre sen ça ex tra va gan te de ban cos es tran ge i ros.
Obser va mos, nas pe que nas, mé di as e es pe ci al men -
te gran des ci da des, a pre sen ça de gran des con glo -

me ra dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is. V. Exª res sal tou
que a aber tu ra de ca pi tal fi nan ce i ro bra si le i ro para
ban cos in ter na ci o na is não aju dou, não fa ci li tou a
com pe ti ti vi da de. Assis ti mos hoje a uma con cen tra ção 
cada vez ma i or de ca pi tal. Os gran des ban cos es tran -
ge i ros pri o ri zam seus in ves ti men tos. Os agri cul to res
bra si le i ros es tão sem aces so ao cré di to que de ve ria
ser li be ra do por es ses ban cos, as sim como as mi cro e 
pe que nas em pre sas. Eles pro cu ram, sem dú vi da, es -
pe cu lar com o ca pi tal es tran ge i ro no Bra sil, o que ofe -
re ce uma ex tra or di ná ria re mu ne ra ção. Fico tris te
quan do vejo o ex tra to for ne ci do por um es ta be le ci -
men to ban cá rio – como o Ban co do Bra sil por exem -
plo – in for mar ao cli en te que o seu che que es pe ci al
co bra uma taxa de 8,5%, o que che ga qua se a 150%
de ju ros ao ano. Isso é algo que pre ci sa ser me di ta do
com pro fun di da de. Os es ta be le ci men tos ban cá ri os
não in ves tem no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção,
en quan to em ou tros pa í ses de sen vol vi dos são eles
os gran des agen tes fi nan ci a do res. Embo ra já te nha
pas sa do da hora de fa zer essa aná li se, não nos de ve -
mos aco mo dar. Mes mo ex tem po râ neo, de ve mos dis -
cu tir o as sun to. A Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, na tu ral men te o es pa ço mais opor tu no para isso,
e o Ple ná rio des ta Casa de ve rão de ba ter e fi xar re -
gras. Não de ve mos fa zer re ser va de mer ca do, mas
te mos de dar opor tu ni da de a es ses es ta be le ci men tos 
es tran ge i ros de ob ter os in cen ti vos e os apo i os do
Go ver no bra si le i ro e tam bém de re tri bu ir, prin ci pal -
men te nes te mo men to di fí cil de de sem pre go. Sem
dú vi da, o se tor fi nan ce i ro é o gran de agen te res pon -
sá vel pela re to ma da do de sen vol vi men to, pela ex -
pan são da base fi nan ce i ra do País e pela opor tu ni da -
de de ter mos in ves ti men tos se gu ros, de em pre sas ru -
ra is e ur ba nas, de pes so as fí si cas, de em pre sá ri os ou 
de pro fis si o na is te rem o ob je ti vo da com pe ti ti vi da de.
Entre tan to, hoje, há uma car te li za ção dos in te res ses
dos ban cos. Os ju ros es tão ele va dos, e os re cur sos
com ta xas ba i xas não es tão dis po ní ve is, ape nas os
gran des fi nan ci a men tos o es tão. Exal to a opor tu ni da -
de em que V. Exª le van ta o as sun to nes ta Casa.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Arlin do Por to. V. Exª, como po -
lí ti co, pro du tor e ex-Ministro da Agri cul tu ra, sabe das
di fi cul da des que têm en vol vi do o pro ble ma do cré di to
no Bra sil.

Mes mo es pe ran ço sos de que a eco no mia bra si -
le i ra cres ça 4% nes te ano, se gun do o Go ver no e al -
guns ana lis tas, te mos de le var em con si de ra ção que
as em pre sas es tão ex ces si va men te en di vi da das,
con se qüen te men te com pou cas pos si bi li da des de
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ala van car re cur sos para mo ve rem o seu pro ces so
pro du ti vo.

Por ou tro lado, à me di da que os ju ros que o Go -
ver no paga para ro lar a sua dí vi da caem, os ban cos,
que hoje em pres tam ba si ca men te ao Go ver no, por -
que os ju ros são al tos e a se gu ran ça de re ce ber é mu -
i to gran de, não têm in te res se em em pres tar a um pe -
que no pro du tor, a um in dus tri al, a al guém cujo ris co
seja ma i or.

Se con ti nu ar essa ten dên cia, o Go ver no de ve rá
pa gar ju ros me no res a fim de ro lar sua dí vi da. Se isso
acon te cer, os ban cos de i xa rão de ter a re mu ne ra ção
que vêm ten do e te rão de em pres tar a ou tros cli en tes. 
Con se qüen te men te, ha ve rão de ter ou tra po lí ti ca,
por que a ma i or par te das em pre sas en con tra-se en di -
vi da da e sem ca pa ci da de de ob ter no vos cré di tos. Há
um cír cu lo vi ci o so que apri si o na o se tor pro du ti vo e o
sis te ma fi nan ce i ro.

Se os ban cos na ci o na is, os que ain da res tam,
não fo rem ca pa zes de re du zir seus cus tos e de ma xi -
mi zar sua ca pa ci da de ope ra ci o nal, pos si vel men te
ten dem tam bém a en trar em ma i o res di fi cul da des.
Como en tra ram mu i tos de les – e nem che ga ram a re -
sis tir –, quan do sa í mos de um pe río do de in fla ção alta 
para um pe río do de es ta bi li da de da eco no mia. O lu -
cro do ban co ad vi nha ba si ca men te da alta taxa in fla -
ci o ná ria. Qu an do ela de sa pa re ceu, o ban co viu-se
em gran des di fi cul da des, por que re al men te não ti nha
ga nhos na sua ati vi da de fun da men tal de em pres tar
aos cli en tes.

O Sr. José Alen car  (PMDB – MG) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, é re al men te opor tu no o pro -
nun ci a men to de V. Exª, que de mons tra pre o cu pa ção
com o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. De fato, es ta mos 
vi ven do uma ver da de i ra re vo lu ção. So mos do tem po
em que ha via ban cos tra ba lhan do sob a égi de de uma 
le gis la ção da épo ca de Ge tú lio Var gas, a en tão Lei da
Usu ra, que fi xa va os ju ros em 6% ao ano e mais 6% a
tí tu lo de mora. Não po di am ul tra pas sar, por tan to,
12% ao ano. Du ran te lon go pe río do, gran des ban cos
pri va dos ga nha ram mu i to di nhe i ro e cres ce ram co -
bran do ta xas de ju ros de 1% ao mês ou 12% ao ano,
que re pre sen tam um pou co me nos que 1% ao mês.
Por mu i to tem po, ins ti tu i ções fi nan ce i ras cres ce ram
com ta xas de ju ros de 1% ao mês, como o Ban co da
La vou ra. O Ban co de Cré di to Real de Mi nas Ge ra is,
um dos mais im por tan tes do País, foi cri a do – se não
me en ga no – em 1888, pou co an tes da Pro cla ma ção

da Re pú bli ca, por um de cre to de D. Pe dro II. Ha via
três ban cos no Esta do de Mi nas Ge ra is: o Ban co Hi -
po te cá rio e Agrí co la, o Ban co Mi ne i ro da Pro du ção e
o Ban co de Cré di to Real. Nes se tem po, nas ce ram ou -
tros, como o Ban co da La vou ra, o Ban co Na ci o nal de
Mi nas Ge ra is, o Ban co Mer can til de Mi nas Ge ra is, o
Ban co de Mi nas Ge ra is, o Ban co Co mér cio e Indús -
tria de Mi nas Ge ra is S. A. e ou tros em São Pa u lo e no
Rio de Ja ne i ro. Eles não que bra vam; eram for tes. To -
dos cres ce ram, co bran do 1% ao mês. Eu, que sou jo -
vem, como V. Exª pode per ce ber, tra ba lhei mu i tos
anos, des con tan do to das mi nhas du pli ca tas a 1% ao
mês, não só no Ban co do Bra sil, como na rede ban cá -
ria pri va da. Ago ra es ta mos con vi ven do com essa re -
vo lu ção que trou xe a pre o cu pa ção ab so lu ta men te
per ti nen te de V. Exª, que é a aber tu ra para a vin da de
ban cos in ter na ci o na is, sem que tra gam ne nhum be -
ne fí cio quan to à que da das ta xas de ju ros exor bi tan -
tes e des pro po si ta das, co bra das no nos so mer ca do.
Gos ta ria de acres cen tar, se V. Exª me per mi tir, ou tra
pre o cu pa ção: ilu di mo-nos ao pen sar mos que a des -
na ci o na li za ção da eco no mia bra si le i ra não tra rá ne -
nhum sa cri fí cio fu tu ro. É cla ro que tra rá. Por quê?
Por que os aci o nis tas de to das es sas em pre sas es -
tran ge i ras, se jam elas ban cá ri as ou não, re ce be rão
seus di vi den dos lá fora, e a de ci são des ses di vi den -
dos tam bém será to ma da por uma as sem bléia ge ral
lá fora. A Lei nº 6.404, de 1976, es ta be le ce um mí ni -
mo de di vi den dos para as em pre sas aber tas, que é
de 25% so bre o lu cro lí qui do. Entre tan to, essa mes ma 
lei não es ta be le ce teto. Então, as em pre sas po dem
pa gar de di vi den dos até todo o lu cro, ou pode pa -
gá-los ain da que este não ocor ra. Te mos, nes te caso, 
um novo ca nal de san gria, de di vi sas do Bra sil, que
cus ta rá ain da mais caro do que as ta xas de ju ros da
dí vi da pú bli ca ou da dí vi da ex ter na bra si le i ra. Por
quê? Por que es ses di vi den dos vão re mu ne rar a con -
ta mais im por tan te do pas si vo, que é a con ta de ca pi -
tal. No en tan to, essa con ta de ca pi tal não vai re mu ne -
rar aci o nis tas bra si le i ros, mas os aci o nis tas de fora, e
a de ci são será to ma da lá fora. Tudo isso é fa tor de
pre o cu pa ção; por essa ra zão – re pi to – que ria tra zer a 
mi nha par ti ci pa ção e cum pri men tá-lo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor José Alen car.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ro meu Tuma para en cer rar, por que
o meu tem po está es go ta do e há ou tros com pa nhe i -
ros que que rem fa lar.
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O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Pre li mi nar -
men te, cum pri men to V. Exª, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, 
por que é um clí ni co ge ral da po lí ti ca na ci o nal e tem
ocu pa do esta tri bu na, per ma nen te men te, com os as -
sun tos mais di ver sos e im por tan tes da vida na ci o nal.
Infe liz men te, fui a uma ce ri mô nia de pas sa gem do co -
man do do Esta do Ma i or da Ma ri nha, da Arma da, e
não pude ou vir todo o seu dis cur so. Qu an do che guei,
V. Exª fa la va do Ba nes pa. Isso cha mou mi nha aten -
ção, por que o Ba nes pa está no co ra ção de to dos os
pa u lis tas, pela his tó ria que teve e por sua co la bo ra -
ção na cri a ção de vá ri os mu ni cí pi os, fa zen do com
que o Esta do cres ces se. Assim como o Se na dor José 
Alen car, fui em pre sá rio e co mer ci an te. Eu fa zia meus
bor de rôs para as ven das a pra zo; ia ao ban co e ob ti -
nha des con to. Pa re ce-me que V. Exª se re fe re a uma
ma té ria da Fo lha de S.Pa u lo .

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sim.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Ela diz que
hoje os ban cos de vem au men tar a pos si bi li da de de
cré di to ex ter no, que está mu i to di mi nu í do, em ra zão
de ou tros in ves ti men tos e ren das que têm; pro va vel -
men te, te rão que mo di fi car a sua po lí ti ca de ven da do
di nhe i ro, que é a sua prin ci pal ati vi da de. Pelo que en -
ten di, os ban cos es ta ta is se ri am pre ser va dos na nova 
po lí ti ca que está sen do pro je ta da pelo Ban co Cen tral
quan to à en tra da de ca pi tal es tran ge i ro para a aqui si -
ção de ban cos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
ban co es tran ge i ro só po de ria en trar, ad qui rin do es -
ses ban cos.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Sim, para que
pu des sem, re al men te, ter um va lor ra zoá vel, por que,
se não, es go tar-se-ia a pos si bi li da de de in ves ti men to
ex ter no, e a va lo ri za ção ca i ria mu i to. E a pos si bi li da -
de de gran des fu sões ban cá ri as ao lon go des se tem -
po tam bém deve ser uma pre o cu pa ção des te Con -
gres so. Então, pen so que V. Exª traz, nes te pri me i ro
dia de ati vi da de par la men tar, um as sun to de suma im -
por tân cia e tal vez te nha de acres cen tar ou tros da dos
du ran te este mês.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na do res Ro meu Tuma e José Alen -
car.

Este de ba te deve con ti nu ar, Sr. Pre si den te. De -
ve mos de i xar que pre va le çam idéi as como ”li be rou
ge ral“, ”vem quem quer“, ”com pra, ven de e vai em bo -
ra“, ou po si ções con ser va do ras para de fen der in te -
res ses de ban cos que que rem ter vida man sa, sem
con cor rên cia de fora? Onde está a ver da de nis so
tudo? O que é re al men te bom para o Bra sil? Onde

está o in te res se na ci o nal? São as per gun tas que
faço, e gos ta ria de ser es cla re ci do so bre isso.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, V. Exª aca bou de fa zer a per gun ta
cha ve: isso é bom para o Bra sil? Se olhar mos, ve ri fi -
ca re mos que até ago ra os ser vi ços que fo ram pri va ti -
za dos não me lho ra ram, Se na dor. O pa tri mô nio na ci o -
nal di mi nu iu, a dí vi da au men tou; como isso é bom
para o Bra sil? Não con si go en ten der. Há, in clu si ve, in -
dí ci os for tes de que es sas pri va ti za ções de ban cos
tam bém atin gi ri am duas ins ti tu i ções ofi ci a is, como é o 
caso do Ban co do Bra sil e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral. Se isto acon te cer no Bra sil será algo de ex tre ma
in ge nu i da de, para não usar ou tro ad je ti vo. Ima gi ne V.
Exª se, um dia, fi car mos sem as ins ti tu i ções ofi ci a is;
que ban co usa rá o Go ver no para ins ti tu ir uma po lí ti ca
agrí co la para o País? Os ban cos par ti cu la res são res -
pon sá ve is, jun ta men te com o Go ver no, por ju ros sem
si mi la res no mun do. Isso tudo está pre o cu pan do-me,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra. No en tan to, te nho um alen -
to: a soci e da de bra si le i ra está bem es cla re ci da. A pre -
ocupa ção de V. Exª não é a dos for ma do res de opi -
nião, mas do povo hu mil de do Bra sil. Não só os for -
ma do res de opi nião, os eco no mis tas, os po lí ti cos es -
tão in te res sa dos nes te as sun to; a so ci e da de bra si le i -
ra está es cla re ci da e não está con cor dan do com o
que está acon te cen do no ter re no das pri va ti za ções
em nos so País, por que nada me lho rou, não hou ve
mo der ni za ção de co i sa ne nhu ma. Com pre en do, Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, a pon de ra ção de V. Exª, que
de no ta a re fle xão, o tino e a sen si bi li da de que V. Exª
tem em re la ção aos pro ble mas na ci o na is. A tar de de
hoje está pra ti ca men te ga nha só com a fala de V. Exª
e com os apar tes que ouvi aqui. Con gra tu lo-me com
V. Exª e es pe ro que as co i sas cor ram de ma ne i ra di fe -
ren te no Bra sil na vi ra da do mi lê nio.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet. 

Lem bro que, mes mo na União Eu ro péia, em
que a in te gra ção é mu i to gran de hoje, a pon to de se
ter ado ta do uma mo e da úni ca, não tem ha vi do com -
pra de ban cos en tre os pa í ses-membros. A pri me i ra
ocor reu há pou co tem po, quan do um ban co es pa nhol
com prou uma par te de um ban co por tu guês, do Gru -
po Cham pa li ma ud. O go ver no por tu guês não ace i tou, 
re a giu, e o as sun to foi pa rar em Bru xe las, para uma
de ci são fi nal. Essa in te gra ção, que tem ha vi do no
mun do todo, não che gou ao sis te ma fi nan ce i ro na
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União Eu ro péia. Con ti nu am os ban cos in gle ses, os
ban cos ale mães, os ban cos es pa nhóis, os ban cos
ita li a nos e as sim por di an te. Então, há algo nis so que, 
de fato, mexe no co ra ção do País.

Tra go essa per gun ta até para que me es cla re -
çam. O Se na dor Ro meu Tuma diz que sou clí ni co ge -
ral e, como tal, sin to-me li be ra do para in ves ti gar tudo,
tan to mais para ou vir quem me es cla re ça. Por há bi to
per gun to: isso é bom para o Bra sil? Até que pon to é
bom para o Bra sil e até que pon to de ve mos in tro du zir
um fa tor de li mi ta ção?

Agra de ço a to le rân cia da Mesa e os apar tes de
meus ilus tres Co le gas.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. (Pa u sa.)
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª 

tem a pa la vra como Lí der, por cin co mi nu tos.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Esta do de Mi nas Ge ra is, es pe ci al -
men te a re gião sul, está vi ven do um mo men to de
gran de in tran qüi li da de. O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra 
já re gis trou al gu mas pa la vras em re la ção ao mo men -
to que es ta mos vi ven do. Da mes ma sor te, o Se na dor
José Ro ber to Arru da tam bém aqui fez uso da pa la vra
e trou xe o seu sen ti men to de ci da dão do sul de Mi nas
Ge ra is, da ci da de de Ita ju bá. 

A gra vi da de é ta ma nha que o Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so, vi si tou o sul do Esta do na úl ti ma ter ça-feira,
acom pa nha do pelo Se na dor José Alen car. Na opor tu -
ni da de, Sua Exce lên cia le vou não ape nas a so li da ri e -
da de mas a res pos ta cla ra de apo io fi nan ce i ro aos
mu ni cí pi os e às pes so as da que la re gião, anun ci an do
um vo lu me de re cur sos que, ain da que mo des tos,
pela gra vi da de do pro ble ma, en ten de mos ser emer -
gen ci al, para sa ne ar as di fi cul da des mo men tâ ne as,
es pe ci al men te no que se re fe re à ali men ta ção e ao
ves tuá rio. Mas, la men ta vel men te, não obs tan te a pre -
sen ça ágil do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, esse
au xí lio ain da não acon te ceu de fato e es ta mos aguar -
dan do a sua che ga da com a ce le ri da de con ve ni en te e 
ne ces sá ria.

A exem plo do Pre si den te, o nos so Go ver na dor,
o Sr. Ita mar Fran co, des lo cou-se com o seu se cre ta ri -
a do para o sul de Mi nas Ge ra is, trans fe rin do a sede
do Go ver no para a ci da de de Pou so Ale gre, ci da de
com apro xi ma da men te 140 mil ha bi tan tes, e ali fi cou
por três dias. O Sr. Go ver na dor, seu se cre ta ri a do e

vá ri os De pu ta dos Esta du a is e Fe de ra is lá es ti ve ram
não só para vi si tar as áre as atin gi das mas es pe ci al -
men te para de fi nir um pro gra ma de re cu pe ra ção.

A agi li da de e a so li da ri e da de do mi ne i ro são ain -
da ma i o res ao cons ta tar mos que vá ri as en ti da des, ór -
gãos de im pren sa e as so ci a ções co le tam jun tos gê -
ne ros ali men tí ci os e ves tuá ri os para as sis ti rem emer -
gen ci al men te as fa mí li as atin gi das. Isso é bo ni to de
se ver!

Sr. Pre si den te, que ro aqui dar o meu tes te mu -
nho de que mi ne i ros de ou tras re giões do nos so Esta -
do, além do apo io ma te ri al, es tão le van do sua so li da -
ri e da de tão im por tan te para toda a po pu la ção atin gi -
da pe las che i as.

A gra vi da de do mo men to é ma i or do que se pos -
sa ima gi nar. Se gun do da dos da Ce dec – Co or de na -
do ria Esta du al de De fe sa Ci vil da Po lí cia Mi li tar de Mi -
nas Ge ra is, 14 mu ni cí pi os es tão em es ta do de ca la -
mi da de pú bli ca, 16 em es ta do de emer gên cia, ul tra -
pas san do o nú me ro de 40 os mu ni cí pi os gra ve men te
atin gi dos. São 35.800 pes so as de sa bri ga das, mais
de 80 mil atin gi das.

Pas sa do o mo men to da eu fo ria e do en tu si as -
mo, o as sé dio das pes so as co me ça a di mi nu ir. As
águas dos rios já co me çam a ba i xar, mas fica ali o re -
gis tro do mo men to di fí cil que es sas fa mí li as es tão vi -
ven do. 

Sr. Pre si den te, Pre fe i to do Mu ni cí pio de Pato de
Mi nas, mi nha ter ra na tal, com doze dias de go ver no, a 
ci da de foi as so la da por uma gran de en chen te. Inú me -
ras fa mí li as, mi lha res, fi ca ram de sa bri ga das. Àque la
épo ca, res tou-nos a so li da ri e da de das en ti da des de
clas se, dos clu bes de ser vi ço e da po pu la ção, mas,
pas sa da a en chen te, ado ta mos al gu mas me di das no
sen ti do de fa zer com que ações con cre tas fos sem im -
ple men ta das para im pe dir que ou tras en chen tes
ocor res sem es pe ci al men te na que las áre as já co nhe -
ci das. Para tan to, cri ou-se um pro gra ma de trans fe -
rên cia das fa mí li as para áre as mais se gu ras; um pro -
gra ma de ur ba ni za ção da la goa da que la ci da de e que 
trans bor da va; um pro gra ma de ma nu ten ção da orla
do rio, para pre ser vá-la de ha bi ta ção; e um gran de
pro gra ma de re flo res ta men to foi im plan ta do à be i ra
dos rios. Lem bro isso, Srªs e Srs. Se na do res, para
en fa ti zar prin ci pal men te a atu a ção da co mu ni da de na 
so lu ção des sas ques tões.

Hoje, ve mos a BR-381, a prin ci pal li ga ção en tre
Belo Ho ri zon te e São Pa u lo, in ter di ta da em vá ri os
pon tos, uma ro do via que ape sar de nova está so fren -
do li mi ta ções de ope ra ção.

Nes te mo men to, é im por tan te uma ação enér gi -
ca e con cre ta. O Sr. Go ver na dor Ita mar Fran co, du -
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ran te sua pre sen ça na re gião, fez um le van ta men to
mi nu ci o so, não só de as sis tên cia so ci al mo men tâ nea
mas, tam bém, para a re cons tru ção e re cu pe ra ção da
lo ca li da de. De ve mos ter me di das mais de fi ni ti vas e é
im por tan te a par ti ci pa ção e a pre sen ça do Go ver no
Fe de ral, do Go ver no Esta du al e das en ti da des en vol -
vi das no pro ces so. 

Sr. Pre si den te, a re gião sul de Mi nas é a mais
de sen vol vi da do nos so Esta do, com in dús tri as ins ta -
la das e um co mér cio for te, uma pre sen ça con so li da -
da de ati vi da des. Por isso, cha mo a aten ção da que les 
que en ten dem a gra vi da de do mo men to.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Arlin do Por to, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Con ce -
do o apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor Arlin do Por to, a Mesa in for ma que o tem -
po de V. Exª já está es go ta do.

Espe ro que os apar te an tes se jam bre vís si mos.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Agra de ço

ao emi nen te Sr. Pre si den te. Se na dor Arlin do Por to,
tra go uma pa la vra de apla u so e de con fir ma ção das
in for ma ções que V. Exª traz. Essas es tra das são es -
sen ci a is e elas se en con tram in ter rom pi das jus ta men -
te numa re gião de gran de pro du ção, fi can do pre ju di -
ca da a re mes sa de me di ca men tos para aten der às
ca sas de sa ú de, aos hos pi ta is, os de sa bri ga dos e aos 
pro ble mas sé ri os de in fec ção. Com re la ção aos pra -
zos para pa ga men to de res pon sa bi li da des fis ca is, so -
li ci ta mos, a pe di do de vá ri as en ti da des do sul de Mi -
nas, ao Mi nis tro da Fa zen da, para os mu ni cí pi os onde 
foi de cre ta do o es ta do de ca la mi da de, de emer gên -
cia, um pra zo de 90 dias para o pa ga men to das res -
pon sa bi li da des fis ca is, além de cré di tos es pe ci a is.
Essas são me di das ur gen tes, mas ain da ne ces si ta -
mos de me di das pre ven ti vas e de fi ni ti vas, ob je to da
pre o cu pa ção do go ver no mi ne i ro. Meus pa ra béns
pelo pro nun ci a men to, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Arlin do Por to, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Alen car. Incor po ro o apar te
de V. Exª ao meu pro nun ci a men to. 

Ouço com pra zer o Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor

Arlin do Por to, apro ve i to o bri lhan te e hu ma ni tá rio pro -
nun ci a men to de V. Exª para me so li da ri zar com os mi -
ne i ros, com a Ban ca da de Mi nas Ge ra is, tão bem re -
pre sen ta da. Esten do essa mi nha so li da ri e da de a ou -
tros Esta dos bra si le i ros tam bém afe ta dos. Como foi
dito pelo Se na dor José Alen car, os pro gra mas de vem 

aju dar as fa mí li as que so fre ram pre ju í zos, para que
haja al gu ma for ma de re cu pe rar o que per de ram. É
isso que con si de ro de res pon sa bi li da de do Go ver no.
Assim, o Go ver no pas sa a ter duas res pon sa bi li da -
des: a pri me i ra é a de so cor rer as ví ti mas da en chen -
te, atra vés da De fe sa Ci vil; a se gun da é a de con ce -
der cré di tos es pe ci a is ou al gu ma ou tra for ma que pro -
pi cie às fa mí li as con di ções de re cu pe ra rem o que per -
de ram. É uma gran de opor tu ni da de de pen sar mos
num pro gra ma ha bi ta ci o nal para as pes so as que fi ca -
ram ao re len to.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Agra de -
ço, Se na dor Ra mez Te bet, a ma ni fes ta ção e a so li da -
ri e da de de V. Exª. Sem dú vi da, a par te emer gen ci al já
está tran si tan do. É ne ces sá rio, na im por tan te fase de
re cons tru ção, que li nhas de cré di tos es pe ci a is se jam
im ple men ta das. Não po de mos per mi tir o aces so ape -
nas a fi nan ci a men tos da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
em que o ci da dão ob tém o fi nan ci a men to do qual não
con se gue ja ma is se li vrar.

A Ban ca da mi ne i ra, quer no Se na do Fe de ral
quer na Câ ma ra dos De pu ta dos, está uni da, in de pen -
den te men te da ques tão po lí ti co-partidária. Nes te mo -
men to não há par ti do, há res pon sa bi li da de co le ti va.
Enten de mos que o sul de Mi nas quer se re cons tru ir.
Nes se sen ti do, re ce be mos ape los e so li ci ta ções de
pre fe i tos e li de ran ças da que la re gião. Sou um re pre -
sen tan te do Esta do de Mi nas Ge ra is di li gen ci an do
jun to ao Go ver no. E te nho cer te za de que não es ta rei
só. Esta rei tra ba lhan do em con jun to com o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, com o Se na dor José Alen car e
com de pu ta dos fe de ra is a fim de que pos sa mos não
sen si bi li zar mas bus car o que en ten de mos ser di re i to
dos mi ne i ros e de ver do Go ver no: as sis tên cia nos
mo men tos gra ves e, prin ci pal men te, re cons tru ção de
uma re gião tão im por tan te que con tri bui com Mi nas e
com o Bra sil. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

cedo a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo í sa He le -
na, por ces são dos Se na do res Iris Re zen de e Edi son 
Lo bão.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, agra de -
ço aos Se na do res Iris Re zen de e Edi son Lo bão, que
já ti nham ce di do o tem po um ao ou tro, mas que ti ve -
ram a de li ca de za, tam bém, de fa zer uma ces são do
tem po a mim.

Par ti lho al gu mas pre o cu pa ções com a Casa,
es pe ci al men te à luz de uma re a li da de de ba ti da nes ta
Casa não ape nas pe los re pre sen tan tes de Mi nas Ge -
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ra is, mas por ou tros Par la men ta res. Tra ta-se da si tu -
a ção de dor, de so fri men to e de hu mi lha ção de mi lha -
res de fa mí li as ví ti mas de en chen tes ou inun da ções.
De i xo a elas a mi nha so li da ri e da de. Apro ve i to a opor -
tu ni da de para fa zer aqui al gu mas ob ser va ções, até
para evi tar que o povo de Mi nas, as co mu ni da des que 
es tão sen do di re ta men te afe ta das por es sas en chen -
tes, por es sas inun da ções, aca bem por fi car como
nós, nor des ti nos, a cada ano de seca – um fe nô me no
pre vi sí vel –, com mi lha res de pro pos tas con cre tas,
áge is e efi ca zes, que mos tram com a mais ab so lu ta e
fria cla re za a pos si bi li da de de com pa ti bi li zar vida hu -
ma na com o se mi-árido nor des ti no. E to dos os anos,
os fi lhos da seca, aque las fa mí li as que te nho a hon ra
de re pre sen tar tam bém aqui, fa mí li as de so bre vi ven -
tes mi se rá ve is do Nor des te, são ex pos tas nos me i os
de co mu ni ca ção. So men te nes ses mo men tos exis te
como que uma so li da ri e da de glo bal dos en tes pú bli -
cos em re la ção aos mi se rá ve is da seca.

Por tan to, faço es sas ob ser va ções jus ta men te
para que as fa mí li as que hoje pas sam pelo cons tran -
gi men to, pela tra gé dia, pela hu mi lha ção pes so al di -
an te de um fe nô me no pre vi sí vel como o da seca, não
se jam ex pos tas quer pelo jogo de mar ke ting de vi a -
gem pre si den ci al, quer por dis cur sos de so li da ri e da -
de ape nas di an te do acon te ci men to cla ro, con cre to,
do lo ro so e pes so al. Como dis se V. Exª, Se na dor, de -
po is que o as sun to amor na nos me i os de co mu ni ca -
ção, que de sa pa re ce dos nos sos dis cur sos, fica a ex -
pe riên cia la men tá vel, cons tran ge do ra e do lo ro sa que
mar ca uma fa mí lia por toda a vida.

E per gun ta mos: Por que isso con ti nua ocor ren -
do?

Ora, a le gis la ção é mu i to cla ra. O art. 21 da
Cons ti tu i ção – esta Cons ti tu i ção que os de mo cra tas
te i mam em di zer que tem que ser cum pri da, e que eu,
como de mo cra ta, en ten do que ela deva ser cum pri da
mes mo – diz:

Art. 21 – Com pe te à União – e aqui lo que com -
pe te à União é só co i sa gran de, im por tan te, des de de -
cla rar guer ra e ce le brar a paz, as se gu rar a de fe sa na -
ci o nal. E está aqui tam bém ci ta do ”pla ne jar e pro mo -
ver a de fe sa per ma nen te con tra as ca la mi da des pú -
bli cas“. Espe ci al men te, qua is? As se cas e inun da -
ções. O pro ble ma é que mu i to do que está aqui aca ba 
sen do le tra mor ta, gas ta e va zia no mo men to da exe -
cu ção or ça men tá ria, em que o re cur so pre vis to não
foi vi a bi li za do nem para a seca do Nor des te, que con -
ti nua ma tan do, nem para as inun da ções de Mi nas e
de ou tros Esta dos.

A exe cu ção do Orça men to, que o Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra ci tou como sen do a má xi ma da cor rup -

ção e da en ga na ção, está ci ta da no art. 85 da Cons ti -
tu i ção, no que tra ta de cri me de res pon sa bi li da de: ”é
cri me de res pon sa bi li da de não obe de cer à Lei Orça -
men tá ria“. Está aqui. Não é ne ces sá rio de ba ter-se o
or ça men to im po si ti vo. Já diz aqui que é cri me de res -
pon sa bi li da de não cum prir a Lei Orça men tá ria; e a do
nos so País é cum pri da, bem ar ru ma di nha, com to das
as ci fras e cen ta vos para pa gar os ju ros das dí vi das
in ter na e ex ter na, a fim de ga ran tir di nhe i ro aos sa pró -
fi tas da hu ma ni da de que es tão lá no FMI. Tudo isso
con ti nua ocor ren do.

Por isso é do lo ro sa a si tu a ção que es ta mos vi -
ven ci an do na con vo ca ção ex tra or di ná ria. Por isso es -
ta mos uns es pe ran do os ou tros um tan to en ver go -
nha dos. To dos nós es ta mos en ver go nha dos, mas
não por um fal so mo ra lis mo em re la ção ao di nhe i ro
ou por de ma go gia em re la ção ao que será re ce bi do.
Fi ca mos en ver go nha dos por ob ser var as ci fras des ti -
na das ao Con gres so para a con vo ca ção ex tra or di ná -
ria e as que es tão sen do dis po ni bi li za das para as fa -
mí li as po bres e hu mi lha das que per de ram tudo, não
ape nas a dig ni da de, mas seus fi lhos, seus pa ren tes,
suas ca sas e mó ve is. Fi ca mos es tar re ci dos di an te da
te le vi são as sis tin do àque las ce nas de hu mi lha ção hu -
ma na. A po pu la ção ime di a ta men te per gun ta por que
os R$19 mi lhões a se rem des ti na dos ao Con gres so
não são man da dos para aju dar as ví ti mas. 

Li, hoje, uma nota crí ti ca do Sin di ca to dos Jor na -
lis tas so bre como a po pu la ção re a ge com re la ção à
con vo ca ção ex tra or di ná ria. A re a ção é crí ti ca e mu i to
vi go ro sa. O Pre si den te da Re pú bli ca pas sou o ano in -
te i ro di zen do que o Con gres so ti nha ina pe tên cia ao
tra ba lho. Di zia que as co i sas não fun ci o na vam por -
que o Con gres so não tra ba lha va. Te nho até mu i tas
crí ti cas em re la ção a esta Casa pela sua pou ca ca pa -
ci da de de exer cer a fis ca li za ção, po rém, mu i tas ma té -
ri as tra mi ta ram e a le gis la ção foi aper fe i ço a da. Não
com a agi li da de do Se na dor vir tu al Fer nan do Hen ri -
que Car do so. Atu al men te Sua Exce lên cia, além de
ser Se na dor vir tu al, quer ser Se na dor vi ta lí cio. Não
tra ba lha mos com a agi li da de das me di das pro vi só ri as 
por que exis te um Re gi men to a ser cum pri do na Casa. 
Obser ve mos a ló gi ca que ado tou pe ran te a opi nião
pú bli ca: Sua Exce lên cia afir mou que o Con gres so
não tra ba lha va, que ti nha ina pe tên cia ao tra ba lho e
que, por isso, pas sou todo o tem po le gis lan do por me -
di das pro vi só ri as. O Con gres so, por sua vez, não
pode di zer que há mo ti va ção para a con vo ca ção. Não 
po de mos di zer isso de ma ne i ra al gu ma, por que sa be -
mos que não há. Não po de mos di zer que o ob je ti vo
da con vo ca ção é dis cu tir o pro je to que diz res pe i to a
me di das pro vi só ri as, por que to dos sa bem que isso
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po de ria ter sido dis cu ti do du ran te o ano. Va mos di zer
que o Con gres so foi con vo ca do para cum prir pra zo,
para que o Go ver no Fe de ral pos sa fa zer o que quer,
ou seja, mais uma vez pre ju di car ina ti vos ou de mi tir
ser vi do res? Não po de mos di zer isso. E não po de mos
se quer di zer que a con vo ca ção é im por tan te, por que,
se dis ser mos isso, a opi nião pú bli ca vai per gun tar en -
tão por que o Con gres so não se au to con vo cou, o que
não tra ria da nos fi nan ce i ros aos co fres pú bli cos. Ve -
jam a si tu a ção que es ta mos vi ven ci an do nes te mo -
men to! 

Como é pre pa ra do o Orça men to, como é pre pa -
ra da a exe cu ção or ça men tá ria e como fe nô me nos
ab so lu ta men te pre vi sí ve is vêm à opi nião pú bli ca, por
in ter mé dio do Go ver no Fe de ral, so men te no mo men -
to em que acon te cem tra gé di as hu ma nas?

Por tan to, que ro de i xar aqui a mi nha mais com -
ple ta so li da ri e da de aos re pre sen tan tes nes ta Casa,
ao Go ver na dor Ita mar Fran co, a to dos os Esta dos e a
to das as ci da des que es tão sen do ví ti mas di re tas da
fal ta de ações con cre tas, áge is e efi ca zes para en -
fren tar es ses fe nô me nos ab so lu ta men te pre vi sí ve is.

Faço a esta Casa um ape lo no sen ti do de que
dis cu ta mos te mas re le van tes não ape nas no mo men -
to em que as lá gri mas, a an gús tia e o so fri men to são
apre sen ta dos na te le vi são.

Cho ra mos pe ran te a te le vi são, mas de po is,
como di zia Fer nan do Pes soa, a pró pria quí mi ca na tu -
ral da vida faz com que es que ça mos algo que mar cou 
cor pos, co ra ções e men tes du ran te toda a vida des -
sas pes so as.

Mais uma vez, so li ci to ao Con gres so Na ci o nal
que faça com que o Po der Exe cu ti vo cum pra o que
está na Cons ti tu i ção, pa la vra mor ta, gas ta e va zia,
que o Pre si den te da Re pú bli ca, in sis ten te men te, faz
ques tão de não cum prir.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
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, Sra s e Srs. Se na do res, que ro re por tar-me
a um pro ble ma não me nos gra ve do que o abor da do
por todo o Ple ná rio da Casa hoje, em par ti cu lar pela
Se na do ra He lo i sa He le na: esse fla ge lo que está vi -
ven do o País, com a pi o ra da qua li da de de vida do
povo bra si le i ro pe las cir cuns tân ci as fí si cas e tam bém
pela ma ne i ra como tem sido con du zi do.

Qu e ro re por tar-me a um as sun to que está na or -
dem do dia da mí dia na ci o nal: o ris co da re ur ba ni za -
ção da fe bre ama re la. Fo ram re gis tra dos seis ca sos
no en tor no do Dis tri to Fe de ral e no Esta do de Go iás.
Hoje es ta mos en fren tan do um pro ble ma que, em
1957, as au to ri da des sa ni tá ri as das Amé ri cas afir ma -
vam que ti nham ven ci do. Di zi am que na que le mo -
men to ti nham con se gui do a er ra di ca ção da fe bre
ama re la nas Amé ri cas, mes mo sa ben do que pen sa -
do res e in ves ti ga do res, como Adol fo Lutz, as se gu ra -
vam que o mos qui to ae des aegy pti não era o úni co
ca u sa dor dos sur tos que ha vi am ocor ri do em nos so
País.

É mu i to im por tan te lem brar a his tó ria da nos sa
sa ú de pú bli ca, a his tó ria de Osval do Cruz, quan do se
fala na pos si bi li da de da re ur ba ni za ção da fe bre ama -
re la.

Há mais de 7 mi lhões de bra si le i ros vul ne rá ve is
a um ris co de sur to ur ba no da fe bre ama re la por que
não re ce be ram va ci na. Ao lon go dos anos, nos so
País es que ceu que va ci na é o gran de in ves ti men to
para pro te ger sua po pu la ção, é o gran de re du tor da
mor ta li da de, é o gran de ca u sa dor de im pac to de con -
quis tas so ci a is quan do se fala em sa ú de pú bli ca.

A va ci na da fe bre ama re la foi re co nhe ci da men te 
dis tri bu í da para este País a par tir de 1937. Lem bra -
mos com or gu lho que a Fun da ção Osval do Cruz e o
Insti tu to Bu tan tã são pro du to res da va ci na da fe bre
ama re la e es tão na imi nên cia de lan çar uma va ci na
de úl ti ma ge ra ção, que ca u sa rá me nos re a ção ao or -
ga nis mo hu ma no, a par tir de em briões e com bi o lo gia
mo le cu lar avan ça da. Além do cus to re du zi do, ela tra -
rá mais am plo be ne fí cio à so ci e da de como um todo. 

Qu an do se tra ta de vi a bi li zar a lo gís ti ca de im -
ple men ta ção de pro te ção à sa ú de pú bli ca, os sa ni ta -
ris tas se pre o cu pam tam bém com a quan ti da de de
do ses ne ces sá ri as para a imu ni za ção. A va ci na an ti a -
ma rí li ca exi ge ape nas uma dose, que pode pro te ger
du ran te 25 anos; em bo ra, por me di da de se gu ran ça,
em áre as de ris co, se re co men de que ela seja to ma da 
a cada cin co anos. Nos so País de i xa que 7 a 8 mi -
lhões de bra si le i ros das áre as de gran de ris co es te -
jam su je i tos à pre sen ça da fe bre ama re la ur ba na,
com pe ri cu lo si da de de pro por ção tal que não po de -
mos di men si o nar. Evi den te men te, não de ve mos fa -
zer alar de, mas de ve mos tra tar a si tu a ção com uma
vi são res tri ta de sa ú de pú bli ca e sa ni tá ria. É re le van te 
ave ri guar por que não se tra ba lhou de ma ne i ra ade -
qua da e cor re ta na pro te ção da po pu la ção bra si le i ra,
tal vez por que os ir mãos do nor te do Bra sil e os do
nor des te, ví ti mas da seca, aban do na dos, es te jam na
área de ma i or ris co. 
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Hou ve ní ti da pre sen ça da fe bre ama re la na dé -
ca da de 70 na re gião cen tral do Bra sil, es pe ci fi ca -
men te no Esta do de Go iás; nas dé ca das de 80 e 90,
nas Amé ri cas, prin ci pal men te no Peru e na Bo lí via,
tam bém hou ve gran de in ci dên cia de fe bre ama re la.
To dos os epi de mi o lo gis tas sa bem que o ví rus mi gra
500km por ano, atin gin do po pu la ções, e o nos so País
não cer cou a sua po pu la ção de cu i da dos. 

Há a lem bran ça ou sa da de ho mens pú bli cos
que, pre o cu pa dos em pro te ger a so ci e da de de do en -
ças imu no-preveníveis, evi tá ve is, de di ca ram-se so -
bre ma ne i ra à sa ú de pú bli ca, como Osval do Cruz, que 
está sen do ho me na ge a do por toda a co mu ni da de ci -
en tí fi ca pela sua atu a ção his tó ri ca a fa vor da sa ú de
pú bli ca no Bra sil, o qual, no iní cio do sé cu lo vi via sob
a ame a ça imi nen te de uma epi de mia gra ve de fe bre
ama re la, va río la e pes te bu bô ni ca, que tan to afli gia o
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Ele teve a co ra gem e a ou -
sa dia de im plan tar ações de sa ú de pú bli ca e ini ci ar a
vi são sa ni tá ria de sa ú de para este País. La men ta vel -
men te, po rém, a His tó ria não o com pre en deu de ime -
di a to. Mais tar de  no mo men to em que se fala de fe bre 
ama re la no Bra sil, vale lem brar a cha ma da ”re vol ta
das va ci nas“ , em 1904, o en tão Pre si den te da Re pú -
bli ca, Ro dri gues Alves, ba i xou um ato in de se já vel,
por que não de ba teu com a so ci e da de o as sun to, im -
plan tan do uma me di da dura de pro te ção à po pu la ção
re fe ren te à va ci na da va río la, o que ge rou uma re vol ta 
po pu lar, uma re vol ta so ci al que se uniu ao in te res se
da de ses ta bi li za ção po lí ti ca do Go ver no àque la épo -
ca. Então, ten tou-se im plan tar um mo de lo de in ter -
ven ção mi li tar. Hou ve cen te nas de mor tes no País,
de por ta ção de pri si o ne i ros para os rin cões da Ama -
zô nia. O Esta do do Acre, re cém-anexado ao Bra sil,
re ce beu mais de mil bra si le i ros que par ti ci pa ram da
cha ma da ”re vol ta da va ci na“, os qua is fo ram de por ta -
dos em fun ção de uma luta con tra a cha ma da que bra
das li ber da des de pro te ção à sa ú de.

Um exem plo dos mais bo ni tos foi o do cu ba no
Car los Juan Fin lay, que des co briu que a fe bre ama re -
la é trans mi ti da por um mos qui to. Então, Osval do
Cruz, lan çan do mão do seu ins tru men to do co nhe ci -
men to, ini ci ou o com ba te ao mos qui to ae des aegy -
pti, re ti ran do os re sí du os que fa vo re ci am sua pro li fe -
ra ção das áre as ur ba nas do Rio de Ja ne i ro. Àque la
épo ca, o Go ver no Fe de ral lan çou um pro gra ma de re -
ur ba ni za ção e de cons tru ção de mo de lo de sa ne a -
men to, ti ran do mais de 600 cor ti ços do cen tro do Rio
de Ja ne i ro, mas, ao mes mo tem po, cri ou um pa ra do -
xo, por que a po pu la ção que vi via nos cor ti ços foi
trans fe ri da para as fa ve las. Assim, foi for ta le ci da a
for ma ção das fa ve las ur ba nas no Rio de Ja ne i ro num

mo men to be lís si mo da his tó ria da sa ú de pú bli ca bra -
si le i ra. Gra ças à ex tra or di ná ria pre sen ça de ho mens
co ra jo sos, que pos su íam uma vi são de sa ú de à al tu ra 
da ver da de, do res pe i to, her da mos um ins tru men to
ci en tí fi co ex ce len te, que foi a va ci na de pro te ção con -
tra a fe bre ama re la, em 1937, her de i ra da co ra gem
dos nos sos ci en tis tas, in fe liz men te en tre gue a Po de -
res cons ti tu í dos, que fra ca men te, sem au to ri da de téc -
ni ca ne nhu ma, sem res pe i to à vi são de sa ú de pú bli -
ca, de i xa ram que em 1999 ti vés se mos esse sur to no
en tor no do Dis tri to Fe de ral e, ago ra, no iní cio do ano
2000, te nha mos ain da qua se oito mi lhões de bra si le i -
ros vul ne rá ve is a uma epi de mia sem pro por ção, se
me di das sé ri as não fo rem to ma das.

Nes te caso, gos ta ria de trans fe rir res pon sa bi li -
da des não só ao Go ver no Fe de ral, ao Mi nis té rio da
Sa ú de, à Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, mas tam bém
aos go ver nos es ta du a is, que têm res pon sa bi li da de
sé ria com sa ú de pú bli ca. Lan ço um de sa fio para o
Bra sil: o Go ver no do Acre, no seu pri me i ro ano de Go -
ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res, numa ali an ça
de mo crá ti ca, con se guiu o ma i or ín di ce de co ber tu ra
da his tó ria des te pla ne ta con tra a fe bre ama re la, sem
an tes ter pre sen ci a do os sur tos, para não agir ba se a -
do nas con jun tu ras que fo ram as si na la das aqui das
se cas, das che i as; va ci nou 93% da sua po pu la ção
con tra a fe bre ama re la, numa par ce ria com a Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de.

Esses exem plos nos per mi tem olhar para a sa ú -
de pú bli ca com con fi an ça, res pe i to, res pon sa bi li da de
e, com isso, sal var vi das hu ma nas, tra tan do a ques -
tão com se ri e da de.

Quem for ca paz de en xer gar a his tó ria da sa ú de
pú bli ca bra si le i ra e in ter na ci o nal pela vi são das va ci -
nas é ca paz de en ten der que a re ur ba ni za ção da fe -
bre ama re la tem um sig ni fi ca do enor me; do tan to que
po de ría mos ter fe i to por este País, das cen te nas de
mi lha res de vida que po de ría mos ter sal vo se ti vés se -
mos tido a ou sa dia, a co ra gem e a vi são de fu tu ro e
téc ni ca de sa ú de que ti ve ram Oswal do Cruz, Car los
Cha gas e al guns ci en tis tas des te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS. 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 res sal tar
que, des de que che guei a esta Casa, o Con gres so
Na ci o nal só não foi con vo ca do ex tra or di na ri a men te
no mês de ju lho úl ti mo. Em to das as ou tras oca siões
foi con vo ca do. To ma mos pos se em fe ve re i ro de
1995, e, de lá para cá – vol to a re pe tir –, só no mês de
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ju lho úl ti mo, o Con gres so não foi con vo ca do ex tra or -
di na ri a men te.

Ora, ex tra or di ná rio o que é? É um fato in co -
mum, um fato raro. É pre ci so um acon te ci men to ex -
tra or di ná rio para que o Con gres so Na ci o nal seja con -
vo ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pe los Pre si -
den tes do Se na do e da Câ ma ra Fe de ral. A Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca tam bém reza que, a par tir do mês
de fe ve re i ro, re ú ne-se o Con gres so, in ter rom pem-se
os tra ba lhos em ju lho, e o Con gres so vol ta de po is, no
dia 1º de agos to, e vai até 15 de de zem bro. Por tan to,
esta Casa tem um re ces so de três me ses ao ano.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos
per ce bi do que es sas con vo ca ções ex tra or di ná ri as do
Con gres so Na ci o nal não têm en con tra do res so nân -
cia po pu lar. Elas, às ve zes, têm con cor ri do até para
des me re cer o tra ba lho do Con gres so Na ci o nal. Te -
nho sen ti do isso. Ao re gres sar do meu Esta do, ouvi
pela im pren sa que, com a con vo ca ção ex tra or di ná ria
do Con gres so, os sa lá ri os dos De pu ta dos e Se na do -
res são do bra dos e que a Na ção gas ta 19 ou 20 mi -
lhões de re a is.

Uma co mis são de for man dos foi à mi nha re si -
dên cia me le var um gen til con vi te para que eu fos se o
pa ra nin fo da sua tur ma. Um jo vem me in da gou qual o
mo ti vo ex tra or di ná rio que exis te para essa con vo ca -
ção. E aí me fez re fle tir. Por que foi a ju ven tu de que
per gun tou qual o fato re le van te, o pro je to de ex tra or -
di ná ria re le vân cia ca paz de jus ti fi car a con vo ca ção
ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal. Dis se-lhe eu a 
ver da de. E não po de ria ser di fe ren te, Sr. Pre si den te e 
Srs. Se na do res. Dis se-lhe, res pon den do com a pa u ta 
do Con gres so Na ci o nal; dis se-lhe que as sun tos im -
por tan tes iam ser de ba ti dos pe los Se na do res e pe los
De pu ta dos, e que há pro je tos de alta en ver ga du ra tra -
mi tan do no Con gres so Na ci o nal, como o caso da re -
for ma tri bu tá ria e da re for ma do Po der Ju di ciá rio. Dis -
se-lhe que quem con vo cou o Con gres so Na ci o nal foi
o Pre si den te da Re pú bli ca e tive até de ex pli car, di da -
ti ca men te, que essa con vo ca ção não pode ser con -
tes ta da pe los mem bros do Con gres so Na ci o nal, não
com pa re cen do, por que a Cons ti tu i ção diz que o Pre -
si den te da Re pú bli ca tem o di re i to de con vo car ex tra -
or di na ri a men te o Con gres so Na ci o nal em caso de ur -
gên cia e re le vân cia. 

E fi quei a dis cu tir com aque le gru po de jo vens
for man dos sem che gar a uma con clu são, por que há
con ce i tos de ca rá ter emi nen te men te sub je ti vos. Eles
me per gun ta vam o que era ur gên cia, por que não se
fa zia logo a re for ma do Po der Ju di ciá rio, a re for ma tri -
bu tá ria. ”Há quan tos anos isso está tra mi tan do no
Con gres so Na ci o nal?“, per gun ta va-me uma jo vem

for man da. ”Há quan tos anos isso está an dan do? Irão
vo tar isso ago ra? Mas será que vo tam mes mo?“ Eu
tive de di zer que não dava tem po para vo tar, mas que
iría mos lá para tra ba lhar e acre di ta va que iría mos ca -
mi nhar com es sas pro pos tas.“ Eles per gun ta ram:
”Mas não tem cin co, seis anos que es sas pro pos tas
es tão ca mi nhan do, Se na dor?“

Então, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o diá lo -
go não é fá cil. O Con gres so Na ci o nal tem tra ba lha do.
Te mos pro du zi do, não te nho dú vi da ne nhu ma dis so.
Impor tan tes re for mas fo ram fe i tas nes te País, leis
mu i to im por tan tes fo ram vo ta das pelo Con gres so Na -
ci o nal. Diz-se mes mo que nun ca o Po der Le gis la ti vo
tra ba lhou tan to como tem fe i to ul ti ma men te. Mas aí
vem uma con vo ca ção ex tra or di ná ria e co lo ca todo o
Con gres so Na ci o nal, eu di ria, em cho que com a opi -
nião pú bli ca do País. Por que não se usar esta pa la -
vra, já que é um cho que? Ou va mos men tir para nós
mes mos, pen san do que a so ci e da de bra si le i ra en ten -
de que es sas ma té ri as elen ca das aqui como mo ti vo
da con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal 
são su fi ci en tes para nos tra zer aqui no pe río do de re -
ces so, quan do o País se vê as som bra do com ca tás -
tro fes, inun da ções, quan do a clas se mé dia está em -
po bre cen do, quan do a eco no mia bra si le i ra pre ci sa
cres cer, quan do pre ci sa mos re to mar o pro ces so de
cres ci men to do nos so País?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vejo que
é uma si tu a ção di fí cil e que, di an te dis so, de ve mos re -
pen sar as co i sas. Esse o mo ti vo pelo qual ve nho à tri -
bu na. Sem ne nhu ma idéia re no va do ra, mas ape nas
di zen do que vi, com sa tis fa ção, que Lí de res dos par ti -
dos po lí ti cos es tão es tu dan do uma fór mu la mais ade -
qua da para es ta be le cer mos um novo rit mo de tra ba -
lho aqui no Con gres so Na ci o nal. Vejo que há su ges -
tões para que só haja um mês de fé ri as, ou seja, que o 
Con gres so Na ci o nal só en tre em fé ri as uma vez, a
exem plo dos tra ba lha do res, que só têm di re i to a 30
dias de fé ri as.

Vejo que até o Po der Ju di ciá rio está que ren do
re for mu lar as fé ri as de 60 dias que tem. Por tan to, ve -
nho a esta tri bu na para di zer que essa tra di ção cons ti -
tu ci o na lis ta do Bra sil de mo crá ti co, de fé ri as de três
me ses para os par la men ta res, não dá para fi car. Qu e -
ro apo i ar a mu dan ça, por que pen so que te mos de
mu dar. Tal vez essa idéia de um mês de fé ri as seja su -
fi ci en te para evi tar as con vo ca ções ex tra or di ná ri as do 
Con gres so ou fa zer com que o Con gres so só seja
efe ti va men te con vo ca do nos ca sos pre vis tos pela
Cons ti tu i ção, de mons tran do re al men te à so ci e da de
bra si le i ra a ur gên cia e a re le vân cia da con vo ca ção
ex tra or di ná ria.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 33



Te mos de fa zer isso. Já que es ta mos pro mo ven -
do tan tas mo di fi ca ções na Cons ti tu i ção bra si le i ra,
está na hora de en con trar mos uma fór mu la. Ain da
não es tou pe din do aos meus com pa nhe i ros, aos emi -
nen tes Se na do res, apo io para ne nhu ma emen da
cons ti tu ci o nal, por que que ro dis cu tir com os co le gas
qual a me lhor ma ne i ra. Entre tan to, es tou con ven ci do
de que não po de mos fi car mais com esse pe río do de
três me ses de re ces so. Se con ver sar mos com os Se -
na do res, com os De pu ta dos e com a so ci e da de, per -
ce be re mos que ne nhum de nós quer isso.

Nes se caso, va mos en con trar uma fór mu la para 
al te rar o tex to cons ti tu ci o nal, a fim de fi car mos em
con so nân cia com o pen sa men to da so ci e da de bra si -
le i ra. Isso é de fun da men tal im por tân cia. Estou aqui
des de 1995 e, vol tan do ao iní cio do meu dis cur so,
per ce bo que só não fo mos con vo ca dos em ju lho úl ti -
mo, por que em to das as ou tras opor tu ni da des fo mos
con vo ca dos ex tra or di na ri a men te. Va mos olhar a pa u -
ta. Fa le mos com fran que za.

Esse foi o diá lo go, emi nen te Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que man ti ve com os for man dos que fo ram
à mi nha casa. Sin ce ra men te, não con se gui con ven -
cê-los. Não con se gui con ven cê-los de que era pre ci -
so ha ver esta con vo ca ção ex tra or di ná ria.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
V. Exa  me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
muito pra zer, Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – O
pro nun ci a men to de V. Ex.a é ab so lu ta men te opor tu no
e vem exa ta men te no sen ti do de en con trar a so lu ção
para que não se re pi ta mais essa fre qüên cia de con -
vo ca ções ex tra or di ná ri as – so lu ção que cabe a nós,
Con gres sis tas, Se na do res e De pu ta dos –, em bo ra no 
fun do es te jam elas apo i a das, sus ten ta das numa pa u -
ta que con tém pro je tos im por tan tes. A ver da de é que,
para a opi nião pú bli ca, fica sem pre a dú vi da de que
isso po de ria ser fe i to em pe río dos nor ma is, ou seja, a
dis cus são, o de ba te, a vo ta ção po de ri am ser fe i tos
em pe río dos nor ma is, sem ne ces si da de da con vo ca -
ção ex tra or di ná ria, que im pli ca cus tos, sim. Todo ci -
da dão bra si le i ro hoje tem co nhe ci men to, e nós tam -
bém, de que é ne ces sá rio pre ser var o Erá rio da in ci -
dên cia des ses cus tos ex tra or di ná ri os. V. Exa to cou no
pon to fun da men tal, que é o ex ces si vo pe río do de re -
ces so do Con gres so Na ci o nal. Esta prá ti ca vem de
um tem po em que ha via gran de di fi cul da de de lo co -
mo ção, e os Con gres sis tas le va vam de Bra sí lia uma
se ma na ou mais para che ga ra rem a seus Esta dos e,
em lá che gan do, tam bém ti nham di fi cul da des de lo co -
mo ção den tro dos seus pró pri os Esta dos. Então, era

pre ci so um tem po gran de para, di ga mos, ha ver o re a -
bas te ci men to do re pre sen tan te com as opi niões, as
ob ser va ções e as su ges tões dos seus re pre sen ta -
dos, dos seus cons ti tu in tes. Tra ta-se, por tan to, de
uma tra di ção do iní cio da Re pú bli ca, quan do o Rio de
Ja ne i ro era a Ca pi tal do País e as vi a gens para as ca -
pi ta is nor des ti nas, para o Rio Gran de do Sul eram fe i -
tas de na vio. Mas hoje em dia não exis te mais isso,
tudo está com ple ta men te su pe ra do. Qu a se to dos va -
mos, se não toda se ma na, com mu i ta fre qüên cia, cer -
ta men te uma vez por mês, aos nos sos Esta dos e nos
re a bas te ce mos des sa co mu ni ca ção, que é in dis pen -
á vel à re pre sen ta ção. Então, não tem mais a ne ces -
si da de de um re ces so tão pro lon ga do. Há ne ces si da -
de, sim, das fé ri as, como V. Exª mu i to bem dis se, mas 
não há por que as fé ri as ex ce de rem um mês. Va mos
re dis cu tir este as sun to e va mos vo tar uma al te ra ção
na Cons ti tu i ção Fe de ral e no Re gi men to Inter no do
Se na do para que te nha mos mais tem po de fun ci o na -
men to nor mal do Con gres so, com o re ces so li mi ta do
às fé ri as par la men ta res de 30 dias ou de um pe río do
que se pos sa aqui es ta be le cer como jus to, evi tan do,
des sa ma ne i ra, a fre qüên cia ex ces si va de con vo ca -
ções ex tra or di ná ri as, o que cho ca a opi nião pú bli ca;
aliás, há ra zões para que a opi nião pú bli ca fi que cho -
ca da. V. Exª fa lou da di fi cul da de que teve de ex pli car
a jo vens que lhe fo ram fa zer uma vi si ta e um con vi te.
É mu i to opor tu no seu pro nun ci a men to e é um con vi te, 
uma in ci ta ção a que nós nos re u na mos, dis cu ta mos
este as sun to e to me mos pro vi dên ci as efe ti vas de
apro va ção de uma nova re gu la men ta ção de ma ne i ra
a re du zir o pe río do ex ces si vo de re ces so que hoje te -
mos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, a ex pe riên cia e a com pe tên cia de
V. Exª em ba sam mi nha pre sen ça nes ta tri bu na, por -
que V. Exª está de acor do, pos sui uma ex pe riên cia
mu i to gran de como Par la men tar e ho mem pú bli co,
além de uma cul tu ra re co nhe ci da por to dos nós.

Pre ci sa mos vi ver a nos sa re a li da de. É ver da de
que po de mos tam bém afir mar e de mons trar que há
pa í ses no mun do cujo par la men to só se re ú ne por
seis me ses; o res tan te dos me ses não exis tem para
eles. Nem por isso va mos di zer que os três me ses
que te mos de fé ri as são jus ti fi cá ve is, por que a nos sa
re a li da de é ou tra. Te mos que vi ver den tro da re a li da -
de bra si le i ra. 

V. Exª trou xe uma im por tan te con tri bu i ção. Por
que os Cons ti tu in tes bra si le i ros, ao lon go do tem po,
es ta be le ce ram esse pe río do de três me ses como re -
ces so? Na tu ral men te, uma das ra zões deve ter sido
essa que V. Exª trou xe à co la ção para de ba te. É a ne -
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ces si da de que o Par la men tar tem de se oxi ge nar pe -
ran te o diá lo go que deve ter com seus ele i to res, com
a so ci e da de dos seus Esta dos, com o povo que re -
pre sen ta. 

Os me i os de co mu ni ca ção eram di fí ce is, mas
hou ve uma evo lu ção mu i to gran de ao lon go dos anos
não só nos me i os de trans por tes. Hoje, há a in ter net.
As pes so as es tão co mu ni can do-se hoje com uma fa -
ci li da de ex tra or di ná ria!

De sor te que fico mu i to sa tis fe i to por ver que te -
nho do meu lado a opi nião de V. Exª. Qu e ro pro cla mar 
que a idéia não é mi nha. To mei co nhe ci men to hoje
que Lí de res po lí ti cos do Se na do e da Câ ma ra es tão
dis pos tos a re ver esse cri té rio de con vo ca ção ex tra -
or di ná ria e do tem po do re ces so par la men tar. 

De qual quer sor te, Sr. Pre si den te e Srs. Se na -
do res, aqui nos en con tra mos, acre di to, im bu í dos do
de se jo de dar nos sa par ce la de con tri bu i ção e de fa -
zer com que esta con vo ca ção ex tra or di ná ria seja a
mais pro du ti va pos sí vel.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não, no bre Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ra -
mez Te bet, o Bra sil tra di ci o nal men te re a li za mu dan -
ças em mo men tos de cri se. E nem sem pre as mu dan -
ças são as me lho res. Mas en ten do que este é o mo -
men to em que de ve mos re fle tir so bre a ne ces si da de
de mu dan ça. V. Exª re tra ta e dá um de po i men to do
diá lo go que teve com os jo vens. Te nho cer te za que
mais di fí cil do que o diá lo go com os jo vens deve ter
sido a es sên cia do mo ti vo da pre sen ça de V. Exª na
tri bu na des ta Casa. É o diá lo go com a cons ciên cia.
Co nhe ce mos sua se ri e da de, sua ido ne i da de, sua
trans pa rên cia. Se gu ra men te, o diá lo go com a cons -
ciên cia tal vez te nha sido mais di fí cil de con ven cê-lo
de que a con vo ca ção seja ne ces sá ria, que te nha mo -
ti vo de ur gên cia e de im por tân cia. Bas ta fa zer uma
aná li se das me di das pro vi só ri as emi ti das ao lon go
dos úl ti mos anos. Qu e ro aqui lou var o as sun to que
V. Exª le van ta para de ba te nes ta Casa. V. Exª fala da
vol ta ao seu Esta do, da vol ta à sua ci da de na tal.
Então, isso é im por tan te, é fun da men tal que es te ja -
mos aten tos ao que pen sa a so ci e da de, o ci da dão.
Mas eu di ria que essa vol ta, que mu i tas ve zes al guns
po lí ti cos, es pe ci al men te Par la men ta res, usam como
ar ti fí cio, que é a ne ces si da de de vol tar à base, não
per mi te que te nha mos fé ri as. Mas não po de mos tam -
bém nos es que cer de que foi uma op ção nos sa. O ho -
mem pú bli co, quan do faz a sua op ção, não tem li mi te, 
não tem hora, não tem dia e não tem mo men to. As

suas por tas têm que es tar sem pre aber tas à pre sen ça 
e à so li da ri e da de aos ci da dãos. Cre io que este é o
mo men to de de ba ter mos, até por que, na mi nha vi -
são, a pa u ta não é tão in ten sa e tão im por tan te nes ta
Casa. Não que ro aden trar a ques tão da Câ ma ra, por -
que não per ten ce mos à Câ ma ra e por isso não me é
lí ci to fa zer jul ga men tos. Mas quem sabe nes ses dias
pos sa mos dis cu tir com pro fun di da de, para que, cha -
ma da a aten ção da nos sa cons ciên cia, pos sa mos
bus car al ter na ti vas, de for ma que o pro ces so de mo -
crá ti co do Par la men to não per ca a im por tân cia. Que
pos sa mos en ten der a res pon sa bi li da de de ava li ar e
ana li sar cada ma té ria a seu mo men to, a cada caso,
mas que não per ca mos de vis ta a ne ces si da de de
uma to ma da de po si ção fir me e co e ren te com o mo -
men to que es ta mos vi ven do. A op ção do ho mem pú -
bli co não pode li mi tar-se a dias nem ao ca len dá rio,
mas o ho mem pú bli co não pode fe char os olhos quan -
do a so ci e da de cla ma algo que es ta mos fa zen do que
não seja a sua ins pi ra ção, o seu con ce i to, a sua ex -
pec ta ti va. Meus cum pri men tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Arlin do Por to, as con si de ra ções de V. Exª são al ta -
men te per ti nen tes. Per mi to-me res sal tar, de to das as
con si de ra ções de V. Exª, uma que jul go per fe i ta men -
te ade qua da ao as sun to que es tou le van tan do no Se -
na do da Re pú bli ca. Cre io que V. Exª quis di zer a ver -
da de quan do fez re fe rên cia ao ho mem pú bli co, di zen -
do que não se per ten ce, não é dono do seu des ti no.
Quem faz op ção pela po lí ti ca tem que en ten der que o
ho mem pú bli co ab di ca e mu i to, mas mu i to mes mo,
mais do que qual quer ou tra ati vi da de hu ma na, da sua 
pri va ci da de. O ho mem pú bli co tem que se doar, por -
tan to não fe cha as suas por tas; o seu com pro mis so é
com a so ci e da de; sua fun ção é pú bli ca; sua ati vi da de
o man tém per ma nen te men te em con ta to com a so ci -
e da de. Por isso V. Exª diz mu i to bem: o ho mem pú bli -
co não pode ter dia, hora nem mo men to. E deve vi ver
to dos es ses mo men tos em fa vor da co le ti vi da de.
Esse é o meu pen sa men to e, te nho cer te za, o pen sa -
men to de to dos quan tos es tão aqui, im bu í dos do pro -
pó si to de ser vir a este Bra sil. Afi nal de con tas, este
meu pro nun ci a men to não é para te cer crí ti cas a essa
con vo ca ção ex tra or di ná ria. Ela já foi fe i ta. Estou que -
ren do ti rar des sa con vo ca ção ex tra or di ná ria mo men -
tos para re fle tir mos so bre a ne ces si da de de mu dan ça 
no tex to cons ti tu ci o nal. Afi nal de con tas, con vo ca ção
ex tra or di ná ria não pode vi rar con vo ca ção or di ná ria,
como está ocor ren do! Estou di zen do isso por que che -
guei aqui em 1995 e, des de en tão, só não fo mos con -
vo ca dos em ju lho.
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V. Exª abor dou a ques tão das me di das pro vi só -
ri as. Há dois ter mos, duas pa la vras na nos sa Cons ti -
tu i ção que es tão ca u san do em ba ra ços mu i to for tes
no Con gres so Na ci o nal: ur gên cia e re le vân cia. O que
é ur gên cia e o que é re le vân cia? Pa re ce que toda ma -
té ria pas sou a ser de ur gên cia e de re le vân cia na in -
ter pre ta ção cons ti tu ci o nal. Isso não pode con ti nu ar
as sim. É por isso que te mos uma quan ti da de enor me
de me di das pro vi só ri as. É con ve ni en te ob ser var o
Go ver no Fe de ral e o pró prio Con gres so Na ci o nal
para con clu ir mos o que é ur gên cia e re le vân cia di an te 
de as sun tos que são tra ta dos em me di das pro vi só ri -
as. Assim, ire mos in da gar: isso é im por tan te para o
País? É tão ur gen te as sim que pre ci se ser ob je to de
me di da pro vi só ria?

Se ti vés se mos, tan to o Exe cu ti vo como nós, fe i -
to uma re u nião logo para de ci dir se apro va mos ou
não me di das pro vi só ri as, tal vez não es ti vés se mos vi -
ven do essa ce le u ma, essa di fi cul da de não para aca -
bar com me di das pro vi só ri as, mas para li mi tá-las,
para que a tra mi ta ção re al men te seja di fe ren te da
atu al, que se de mons trou com ple ta men te ine fi caz,
im pro du ti va, ruim para o Con gres so Na ci o nal e para o 
Go ver no Fe de ral. E pa re ce que va mos ter re sis tên cia
quan to a isso. Che gou-se a di zer que o Go ver no
Fe de ral – de po is hou ve um des men ti do – não con cor -
da va mais com es sas li mi ta ções, que que ria em ba ra -
çar o an da men to do Pro je to de Lei apro va do pelo Se -
na do da Re pú bli ca e de que foi Re la tor o emi nen te
Se na dor José Fo ga ça. Cre io que, re al men te, os te -
mas são im por tan tes e de ve mos abor dá-los. O mo -
men to é de re fle xão. 

Sr. Pre si den te, vejo que V. Exª ace na-me, pois
meu tem po está en cer ra do. O tem po, que é im pla cá -
vel, o crí ti co dos crí ti cos, so cor re-nos quan do va mos
fi can do sem ar gu men tos e co me ça mos e re pe ti-los.
Vol ta rei em ou tra opor tu ni da de. Qu e ro dis cu tir a
ques tão com os meus emi nen tes Pa res. Jun tos po de -
re mos ela bo rar uma emen da cons ti tu ci o nal ca paz de
al te rar o re ces so ou apri mo rar, efe ti va men te, o tex to
cons ti tu ci o nal. Fa re mos com que a con vo ca ção ex -
tra or di ná ria seja a mais pro du ti va pos sí vel para que
pos sa mos, da me lhor ma ne i ra, dar uma res pos ta aos
an se i os e às re i vin di ca ções da so ci e da de, que tan to
es pe ra do Con gres so Na ci o nal, dos ho mens pú bli -
cos. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é 
sem al gum cons tran gi men to que ve nho a esta tri bu na 
tra tar de um as sun to que não pos sui a re le vân cia dos
te mas aqui le van ta dos, como o úl ti mo pro nun ci a men -
to do Se na dor Ra mez Te bet, como dos pro nun ci a -
men tos de to dos os que fa la ram so bre a ca la mi da de
que se aba teu so bre o Esta do de Mi nas Ge ra is e tam -
bém em re gião im por tan te do meu Esta do, o Vale do
Pa ra í ba do Sul, como o pro nun ci a men to de gran de
im por tân cia que fez o Se na dor Lú cio Alcân ta ra so bre
a par ti ci pa ção dos ban cos es tran ge i ros aqui no nos so 
sis te ma fi nan ce i ro.

Vou fa lar, Sr. Pre si den te, de um tema sur re a lis -
ta. Tra ta-se de uma no ve la que en vol ve um pi a no no
Rio de Ja ne i ro, e, na ver da de, não é um pi a no qual -
quer, é um Bö sen dor fer, um dos me lho res pi a nos do
mun do. Jun ta men te com o Ste in way, ale mão, o Bö -
sen dor fer, aus tría co, é um pi a no da me lhor qua li da de, 
e tem um cus to de US$80 mil. Pi a no esse que tem
pou cos exem pla res no Bra sil hoje, acre di to que tal vez 
não haja uma dú zia de les com a qua li da de des te que
foi im por ta do para a Rá dio MEC, que é uma rá dio ofi -
ci al, do Go ver no bra si le i ro. O pi a no foi im por ta do pela 
So ci e da de dos Ami gos da Rá dio MEC com re cur sos
ob ti dos jun to ao Mi nis té rio da Cul tu ra, com mu i ta di fi -
cul da de, por que a Rá dio ne ces si ta va do pi a no para o
cum pri men to de suas obri ga ções es sen ci a is de di vul -
ga ção da mú si ca de alto con te ú do cul tu ral.

De po is de al guns anos de es for ço, de subs cri -
ções, de boa-vontade e de mu i tas ges tões, con se -
guiu-se, por in ter mé dio da So ci e da de de Ami gos da
Rá dio MEC, im por tar esse pi a no, que se ria do a do ao
pa tri mô nio da Rá dio e, por con se guin te, in cor po ra do
ao pa tri mô nio na ci o nal. O pi a no foi trans por ta do pela
For ça Aé rea, por que a So ci e da de de Ami gos da Rá -
dio MEC não ti nha re cur sos para pa gar o trans por te.

Pois bem, o pi a no foi im por ta do e, de po is des se
es for ço todo, está ar ma ze na do há qua tro me ses na
Alfân de ga do Rio de Ja ne i ro. A Re ce i ta Fe de ral não o
li be ra por que exi ge o pa ga men to do Impos to de
Impor ta ção, que está em tor no de 20% do seu va lor.
De po is des se es for ço todo, não há con di ções de se
con se gui rem re cur sos, de se pas sar uma subs cri ção
en tre os Ami gos da Rá dio MEC para ob ter o va lor
des se im pos to, que soma algo em tor no de US$4 a 5
mil, quan tia que não está ao al can ce dos pro mo to res
des sa ini ci a ti va.
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No en tan to, em se tra tan do de um pi a no im por -
ta do com re cur sos do Mi nis té rio da Cul tu ra, trans por -
ta do pela For ça Aé rea para se in cor po rar ao pa tri mô -
nio de uma emis so ra de rá dio do Go ver no Fe de ral, é
evi den te que não há ra zão para se co brar esse im -
pos to como con di ção sine qua non para sua li be ra -
ção. Há pos si bi li da des até de se cons tru í rem so lu -
ções le ga is.

Fa lei pes so al men te com o Se cre tá rio da Re ce i -
ta Fe de ral, Sr. Eve rar do Ma ci el. Eu e mu i tas pes so as
fi ze mos ges tões jun to ao Sr. Se cre tá rio para que li be -
ras se o pi a no. S. Sª sim ples men te dis se: ”Se na dor,
não pos so des cum prir a lei.“ Nin guém está pe din do
que S. Sª des cum pra a lei, mas que cons trua uma so -
lu ção le gal, o que cer ta men te S. Sª sabe fa zer mu i to
me lhor do que qual quer um de nós. Que esse pi a no
até seja apre en di do pela Re ce i ta Fe de ral e de po is do -
a do à Rá dio MEC. Enfim, que S. Sª cons trua uma so -
lu ção le gal, mas que não se per ca o pi a no.

O la men tá vel dis so tudo é que um pi a no de qua -
li da de e de va lor está se per den do. Ele está ar ma ze -
na do na Alfân de ga do Rio de Ja ne i ro, numa po si ção
im pró pria para sua ma nu ten ção, ou seja, na po si ção
de trans por te. Pelo ri gor exi gi do por sua qua li da de,
ele só po de ria per ma ne cer 60 dias nes se es ta do, mas 
está as sim há 120 dias, com o ris co de so frer em pe -
nas ou de for ma ções que ama nhã im pos si bi li ta rão
aos pi a nis tas a ob ten ção da qua li da de de som que
ele é ca paz de emi tir em con di ções nor ma is.

Enfim, já fo ram fe i tos ape los aos Mi nis té ri os da
Cul tu ra, da Edu ca ção e da Fa zen da. Res ta ape nas
ape lar ao Pre si den te da Re pú bli ca. Os Ami gos da Rá -
dio MEC es tão pe din do a to dos os que co la bo ra ram
com a emis so ra que ape lem ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, já que o Sr. Eve rar do Ma ci el não se cur va à evi -
dên cia da ne ces si da de de li be ra ção des se pa tri mô nio 
im por tan te do pon to de vis ta cul tu ral. Que o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca in ter ve nha e de ter mi ne ao
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral que crie uma so lu ção
le gal; não que co me ta uma ile ga li da de, mas que faça
uma cons tru ção le gal, per fe i ta men te pos sí vel den tro
das pró pri as bre chas da lei, so lu ção essa que os ad -
vo ga dos dos gran des gru pos fi nan ce i ros sa bem mu i -
to bem en con trar quan do que rem so ne gar, como mu i -
to bem dis se o pró prio Sr. Eve rar do Ma ci el, em de po i -
men to à CPI dos Ban cos.

Enfa ti za mos en tão que é pos sí vel en con trar
uma so lu ção le gal, a fim de que esse pi a no seja li -
be ra do para pres tar be ne fí ci os aos ou vin tes da Rá -
dio MEC, à po pu la ção bra si le i ra, an si o sa pela che -
ga da do pi a no de tão alta qua li da de nos es tú di os da 
Rádio.

Enfim, es tou aqui a pe di do da So ci e da de dos
Ami gos da Rá dio MEC e da pró pria di re ção da Rá dio,
fa zen do um ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca: que
in ter ve nha nes te caso. Sua Exce lên cia é ho mem sen -
sí vel tam bém para as ques tões cul tu ra is e sabe per fe -
i ta men te ava li ar a im por tân cia des se pi a no para uma
emis so ra como a Rá dio MEC. Então, que de ter mi ne
ao Sr. Eve rar do Ma ci el que bus que uma al ter na ti va
le gal e li be re esse pi a no an tes que ele so fra de ma is e
per ca as con di ções que lhe pos si bi li tem a pro du ção
do som de qua li da de que ele é ca paz de pro du zir,
sen do um Bö sen dor fer, pa tri mô nio ver da de i ro em ter -
mos de ins tru men ta li za ção mu si cal no Bra sil.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ)
– Ouço com mu i ta aten ção o apar te de V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, es tou pe din do um apar te por que
este as sun to é re le van te. Des cul pe-me a fran que za:
V. Exª quis jus ti fi car a ocu pa ção da tri bu na do Se na do 
para fa zer um pe di do des ses; mas pen se bem: isto
tem um sig ni fi ca do mu i to gran de, já que a Rá dio MEC
é do Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. Afi nal de con -
tas, é o Go ver no que deve ter in te res se na di fu são da
cul tu ra. É pre ci so dar so lu ção para essa si tu a ção!
Esse pi a no de alta qua li da de não foi trans por ta do
pela For ça Aé rea Bra si le i ra?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ)
– Sim, Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Não é para
ser vir à po pu la ção?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ) –
Sim, Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – O tri bu to
está se gu ran do isso?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ) –
Sim, Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Mas o tri -
bu to é de Po der Pú bli co para Po der Pú bli co?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ) 
– Sim, Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Então,
acre di to que esse pi a no po de ria fa zer his tó ria, pois
a par tir dele se po de ria cons tru ir – con for me V. Exª
está fa lan do  uma le gis la ção ur gen te, di zen do que,
em cer tos ca sos de in te res se da co le ti vi da de, em
que o Po der Pú blico ti ves se ma ni fes to in te res se,
esse im pos to não fos se se quer de vi do. Cre io que
o ho mem pú bli co que fi zer isso, que de ci dir ba se a -
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do numa ex po si ção de mo ti vos nes se senti do, re -
ce be rá apla u sos da so ci e da de.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ)
– Estou in te i ra men te de acor do, Se na dor.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, tal vez o pi a no a que V. Exª se re fe -
riu pos sa ter um pa pel im por tan te na nos sa his tó ria. E
a mú si ca é ca paz de tudo. Quem é que não gos ta de
um som mu si cal? A mú si ca é a mais su bli me das fi lo -
so fi as que exis tem. Quem sabe o pi a no que a Rá dio
Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra tan to de se ja para
brin dar a so ci e da de pos sa pro du zir mo di fi ca ções im -
pres cin dí ve is na nos sa le gis la ção, por que vi ri am a
aten der aos re cla mos da so ci e da de. Há mo ti vo cul tu -
ral, ci en tí fi co, e as sim por di an te. Não po de mos ad mi -
tir que haja ex ces si vo ri gor como esse que está exis -
tin do. Que os acor des do pi a no pas sem para o co ra -
ção dos ho mens pú bli cos do Bra sil e que eles ou çam
a boa mú si ca e os acor des do seu co ra ção, as sim
como V. Exª ouve o ba ter do seu co ra ção, que o faz
as so mar a esta tri bu na e de fen der seu ide al. Afi nal de
con tas, V. Exª não está de fen den do ape nas que o pi a -
no seja li be ra do, mas que haja mo di fi ca ções na le gis -
la ção que aten dam aos in te res ses da so ci e da de e a
ca u sas re le van tes. Cum pri men to V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB – RJ)
– Agra de ço a in ter ven ção de V. Exª, Se na dor Ra mez
Te bet. Tam bém cre io que, a par tir do exem plo do pi a -
no – quem sabe , pro du zir-se-á ou tra des sas mo di fi -
ca ções que es ta mos que ren do re a li zar nes te País,
para que a bu ro cra cia mos tre-se mais con sen tâ nea
com os in te res ses da po pu la ção e com os ob je ti vos
de ele va ção do ní vel cul tu ral da nos sa po pu la ção e do 
nos so País.

Mas o meu cons tran gi men to vem de uma cer ta 
ver go nha de re ve lar esse fato ao Se na do e à opi -
nião pú bli ca. Há uma no ve la sur re a lis ta em tor no de 
um pi a no, que não po de ria es tar acon te cen do. No
en tan to, há qua tro me ses, esse pi a no está en ca i xo -
ta do na al fân de ga do Rio de Ja ne i ro, por que não há
re cur so para pa gar o im pos to, e o Se cre tá rio da Re -
ce i ta não li be ra sem o pa ga men to. Isso não en tra
pela men te de uma pes soa que seja um pou co mais
exi gen te no cum pri men to, en fim, dos in te res ses do
País, da Na ção e da po pu la ção, aci ma das obri ga -
ções me ra men te bu ro crá ti cas. Sei que, no caso,
não é uma obri ga ção me ra men te bu ro crá ti ca, por -
que en tra a ques tão da re ce i ta, mas tra ta-se de uma 
re ce i ta que sai dos co fres da União para en trar no
pró prio co fre da União. Não tem sen ti do essa exi -
gên cia! Tra ta-se efe ti va men te de um caso tí pi co de
bu ro cra cia inin te li gí vel.

É com cer ta ver go nha que tra go este as sun to
ao Ple ná rio do Se na do. Por isso, de cla rei-me de
cer ta for ma cons tran gi do, mas sou obri ga do a fa -
zê-lo, por que acho – como V. Exª – que esse é um
as sun to im por tan te à me di da que se mos tra e se
exi be um caso evi den te, fla gran te, gri tan te de ex -
ces so de bu ro cra cia e de fal ta de uma dis po si ção
para cri ar uma so lu ção, por que é ab so lu ta men te
pos sí vel cri ar essa so lu ção se hou ver von ta de po lí -
ti ca vol ta da para o in te res se na ci o nal por par te da
Se cre ta ria da Rece i ta Fe de ral.

Fica aqui, en tão, o ape lo ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, por que ape los aos Mi nis tros já fo ram fe i tos.
Ago ra res ta o ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca, e
esta é a ra zão de eu es tar hoje a le van tar esse pro ble -
ma e con tar essa his tó ria que nos en ver go nha um
pou co a to dos nós bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du -
tra, por per mu ta com o Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de en trar no tema do meu pro nun ci a men to de hoje,
gos ta ria de, até em fun ção do dis cur so do Se na dor
Ra mez Te bet, te cer al guns co men tá ri os so bre a con -
vo ca ção ex tra or di ná ria.

Todo iní cio de ano ve mos esse mes mo fil me.
Pa re ce-me que os ór gãos de im pren sa já têm até ar -
qui va das as ma té ri as que pu bli cam nes sa épo ca: o
Con gres so vai gas tar não sei quan tos mi lhões, quan -
tia su fi ci en te para fa zer não sei quan tas ca sas po pu -
la res; con vo cou-se para vo tar não sei quan tos pro je -
tos, mas não se vai vo tar to dos por que há uma PEC
mu i to com pli ca da, etc. O mes mo fil me é re pri sa do em 
ja ne i ro. Da mes ma for ma que os ci ne mas exi bem, em 
ja ne i ro, fil mes dos Tra pa lhões, da Xuxa, sem pre há o
fil me da con vo ca ção ex tra or di ná ria.

Dis se ram aqui que a pa u ta do Se na do Fe de ral 
não tem ne nhu ma ma té ria que pos sa ser en qua dra -
da como ur gên cia ur gen tís si ma. Re le van tes to das
são, por que par to do prin cí pio de que toda ma té ria
ob je to de de ba te no Se na do Fe de ral, no Con gres so 
Na ci o nal e na Câ ma ra dos De pu ta dos tem sua re le -
vân cia. Se ela foi pro pos ta por um Par la men tar ou
pelo Go ver no, de ve-se re co nhe cer a sua im por -
tância. 

Ve re mos se há ur gên cia que jus ti fi que uma con -
vo ca ção ex tra or di ná ria no caso es pe cí fi co do Se na -
do. Ci ta rei as ma té ri as que es tão na pa u ta. Há uma
PEC de au to ria do Se na dor Espe ri dião Amin que li mi -
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ta os gas tos com as Câ ma ras Mu ni ci pa is. Apro va da,
ela foi à Câ ma ra dos De pu ta dos; foi mo di fi ca da e vol -
tou ago ra ao Se na do. Se essa ma té ria for vo ta da em
ja ne i ro, fe ve re i ro, mar ço ou ou tu bro, não tem ne nhu -
ma di fe ren ça, por que ela só vai sur tir efe i to a par tir do
Orça men to de 2001. Então, nes se caso, não há nada 
que jus ti fi ca ria uma con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Se na do.

Há duas PECs re la ti vas ao fun do de er ra di ca -
ção da po bre za, as qua is es pe ro que o Se na do vote.
Essa ques tão foi ob je to de uma co mis são es pe ci al
que re sul tou em um pro je to que será apen sa do a ou -
tro que já exis tia, de au to ria do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Como se tra ta de uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que ne ces si ta de tra mi ta ção
es pe ci al em dois tur nos – no Se na do e na Câ ma ra
Fe de ral –, não re sol ve ria o pro ble ma do Bra sil.

Há ain da ma té ria re la ti va à re for mu la ção do sis -
te ma de pre ca tó ri os. Tra ta-se de uma PEC vo ta da na
Câ ma ra dos De pu ta dos cuja vo ta ção no Se na do,
ago ra ou em mar ço, não faz ma i o res di fe ren ças.

E as sim se guem to das as ma té ri as. Há umas
que são re le van tes, como a de au to ria do Se na dor
Pa u lo Sou to, Re la tor da CPI do Ju di ciá rio. S. Exª
apre sen tou dois pro je tos im por tan tes: uma pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal e um pro je to de lei, re sul ta -
do do seu re la tó rio. Como fo ram ma té ri as apre sen ta -
das em de zem bro, não se tra ta de uma san gria de sa -
ta da.

Há um pro je to que, para mim, é um mis té rio: o
que re gu la men ta a per da de car go pú bli co por in su fi -
ciên cia de de sem pe nho. Esse pro je to foi vo ta do na
Câ ma ra dos De pu ta dos em re gi me de ur gên cia e
che gou ao Se na do em 1º de se tem bro do ano pas sa -
do. Por se tra tar de um tema po lê mi co, com pos si bi li -
da des de pro vo car au diên ci as pú bli cas para con vo car 
en ti da des – por que está in clu í da a dis cus são so bre
car re i ras tí pi cas de Esta do, que ge rou bas tan te po lê -
mi ca na Câ ma ra dos De pu ta dos –, po de ria ter ha vi do
um de ba te nes ta Casa. Mas esse pro je to de sa pa re -
ceu, o que, para mim, é um mis té rio. O Go ver no es ta -
va tão in te res sa do em apro vá-lo que a Câ ma ra dos
De pu ta dos o fez em re gi me de ur gên cia. O pro je to
che gou ao Se na do em 1º de se tem bro e de sa pa re -
ceu. Fi cou mu i to tem po sem Re la tor, que foi no me a do 
no fim do ano pas sa do. Ago ra, o pro je to está na pa u ta 
da con vo ca ção ex tra or di ná ria. Tam bém po de ria ter
sido vo ta do an tes.

Enfim, das ma té ri as in clu í das pelo Se na do, não
exis te ne nhu ma, na mi nha opi nião, que jus ti fi cas se
uma con vo ca ção ex tra or di ná ria. Na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, há ma té ri as de in te res se do Go ver no.

Sr. Pre si den te, o mo ti vo pelo qual o Con gres so
é con vo ca do todo mês de ja ne i ro não se re la ci o na
com as ma té ri as que es tão em tra mi ta ção nes ta
Casa, com ma té ri as de in te res se do Go ver no. O Con -
gres so deve ser con vo ca do no mês de ja ne i ro sem pre 
por que a Cons ti tu i ção es ta be le ce que to das as ve zes
que hou ver a edi ção de uma me di da pro vi só ria, se o
Con gres so es ti ver em re ces so, deve ser con vo ca do
cin co dias de po is. Como to dos os me ses há edi ção
ou re e di ção de me di da pro vi só ria e como a me di da
pro vi só ria só vi go ra por 30 dias – e ela sem pre é re e -
di ta da –, se o Con gres so en tras se em re ces so de 15
de de zem bro a 15 de fe ve re i ro, te ria obri ga to ri a men te 
de ser con vo ca do, a não ser que o Go ver no não edi -
tas se ne nhu ma me di da pro vi só ria nes se pe río do, o
que sa be mos que não acon te ce ria nun ca.

Esse é o ver da de i ro mo ti vo das con vo ca ções
ex tra or di ná ri as. Qu an do a me di da pro vi só ria é edi ta -
da, o Con gres so Na ci o nal deve ser con vo ca do, con -
for me es ta be le ce a Cons ti tu i ção, em seu art. 62:

Art. 62. E m caso de re le vân cia e ur -
gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
ado tar me di das pro vi só ri as, com for ça de
lei, de ven do sub me tê-las de ime di a to ao
Con gres so Na ci o nal, que, es tan do em re -
ces so, será con vo ca do ex tra or di na ri a men te
para se re u nir no pra zo de cin co dias.

Como a con vo ca ção já está de fi ni da de an te -
mão, pro cu ram-se ma té ri as para in clu ir na pa u ta.
Inver te-se o pro ces so. Não há a aná li se de uma pa u ta 
para jus ti fi car ou não a con vo ca ção do Con gres so,
para, de po is, con vo cá-lo, se hou ver jus ti fi ca ti vas.
Não, o pro ces so ocor re ao con trá rio. Como o Go ver -
no tem de edi tar me di da pro vi só ria e como o Con -
gres so deve ser con vo ca do cin co dias de po is da edi -
ção des sa me di da pro vi só ria, já será con vo ca do de
qual quer for ma. 

Então, en con tra-se uma pa u ta para jus ti fi car. E
é isso que acon te ce sem pre. A pro pó si to, em ju lho do
ano pas sa do, foi cri a do um ar ti fí cio: al gu mas me di das 
pro vi só ri as te ri am va li da de só até me a dos da que le
mês; en tão, an te ci pou-se a sua vo ta ção para 25 de
ju nho, por que, até o dia 30, o Con gres so ain da es ta ria 
fun ci o nan do. As vá ri as me di das pro vi só ri as, cuja vi -
gên cia é de um mês, pu de ram ser li das. Ten do sido
re e di ta das no fi nal de ju lho, o Con gres so po de ria
apre ciá-las, por que vol ta ria a fun ci o nar em 1.E de
agos to. Por isso se pôde fa zer o re ces so do mês de
ju lho da que le ano. Já no caso do pe río do de ja ne i ro a
fe ve re i ro, o re ces so, sen do de dois me ses, não per -
mi te fa zer esse tipo de exer cí cio; por isso a con vo ca -
ção sem pre acon te ce. 
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Esse é o mo ti vo pelo qual há con vo ca ção ex tra -
or di ná ria do Con gres so todo mês de ja ne i ro: por que a 
Cons ti tu i ção o es ta be le ce; como o Go ver no sem pre
está pre o cu pa do em go ver nar por meio de me di das
pro vi só ri as, faz com que o Con gres so ve nha a ser
con vo ca do, e quem sem pre leva a bor do a da são os
Par la men ta res. Quer di zer, o Exe cu ti vo con vo ca por -
que edi tou me di da pro vi só ria, in ven ta uma pa u ta que
não tem ur gên cia ne nhu ma e que não jus ti fi ca ria uma
con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal,
mas os cul pa dos, se gun do a im pren sa, são os Par la -
men ta res. 

Qu e ro di zer que con cor do ple na men te com a
dis cus são que está sen do fe i ta a res pe i to de se di mi -
nu ir o pe río do de re ces so par la men tar. Não me pa re -
cer ha ver jus ti fi ca ti va ne nhu ma para se man ter, no
ano 2000, essa prá ti ca. Há qua tro ou cin co ele i ções,
jus ti fi ca va-se que o Par la men tar fi cas se três me ses
em re ces so, por que era esse o pe río do em que ia
para as ba ses. Isso não mais ocor re, por tan to não há
jus ti fi ca ti va. 

Ante ci po que não con cor do com a pro pos ta que
foi le van ta da — não sei se será apre sen ta da — pelo
Se na dor José Ro ber to Arru da, ou seja, de o Con gres -
so não ter re ces so e cada Par la men tar es co lher seu
mês de fé ri as. Como se afe ri rá o quo rum nes se pe -
río do? O mais pro vá vel é que to dos es co lham ti rar fé -
ri as em ja ne i ro, épo ca em que o Con gres so es ta rá
fun ci o nan do ofi ci al men te. Que quo rum va le rá? O de
to dos os Par la men ta res ele i tos ou o dos pre sen tes?
Ora, o Con gres so é for ma do por um nú me ro de re pre -
sen tan tes de Esta dos, tan to Câ ma ra quan to Se na do,
e de Par ti dos. Essa cor re la ção de for ças, essa pro -
por ci o na li da de en tre Esta dos e Par ti dos tem que
exis tir ao lon go de todo o fun ci o na men to do Con gres -
so. Não tem sen ti do tra tar o Con gres so como uma
em pre sa que tem 81 tra ba lha do res no Se na do e 513
na Câ ma ra, de for ma que os Par la men ta res pos sam
es co lher seu pe río do de fé ri as.

Qu e ro adi an tar que não con cor do com essa pro -
pos ta. Eu con cor da va – não sei se ela pas sa ria; con -
si de ro di fí cil – com a pro pos ta do De pu ta do Ja ques
Wag ner, apre sen ta da na Le gis la tu ra 1995/1998, que
sim ples men te aca ba va com o re ces so de ju lho, mas
man ti nha os dois me ses de re ces so de ja ne i ro e fe ve -
re i ro. Tra ta-se de um tema cujo de ba te te mos que ini -
ci ar, ten do cla ro que, se não re sol ver mos a ques tão
das me di das pro vi só ri as, con ti nu a rá essa obri ga to ri e -
da de de con vo ca ção do Con gres so cin co dias após a
edi ção de qual quer uma de las, ain da que ele es te ja
em re ces so de vin te dias, de um ou de dois me ses, já
que a Cons ti tu i ção as sim o de ter mi na.

E, por fa lar em me di da pro vi só ria, sur pre en -
deu-me a re a ção do Go ver no em re la ção ao pro je to
que foi apro va do pelo Ple ná rio do Se na do com re la -
ção à re gu la men ta ção de me di das pro vi só ri as –  a
ques tão da in go ver na bi li da de. O pro je to nas ceu no
Se na do Fe de ral e foi para a Câ ma ra, que o mo di fi cou
bas tan te; o Se na do ape nas aca tou, em sua qua se to -
ta li da de, as mo di fi ca ções que fo ram in tro du zi das pela 
Câ ma ra dos De pu ta dos, con for me acor do de Li de -
ran ças.

Os te mas que não po dem ser ob je to de me di da
pro vi só ria fo ram in clu í dos na Câ ma ra dos De pu ta dos. 
O pra zo de 60 dias foi es ta be le ci do na que la Casa. A
pro i bi ção de re gu la men tar ma té ria de emen da cons ti -
tu ci o nal por meio de me di da pro vi só ria não é des sa
pro pos ta; ela foi in clu í da pela base do Go ver no por
oca sião da vo ta ção da pri me i ra PEC da or dem eco nô -
mi ca em 1995, para con tes tar o dis cur so da Opo si ção 
de que o Go ver no re gu la men ta ria tudo por MP. 

Ago ra, o Go ver no pin ça esse pon to, que não
faz par te des sa PEC por que já está na Cons ti tu i ção
des de 1995, e faz todo o dis cur so da in go ver na bi li -
da de. Pen so que a jus ti fi ca ti va para a con vo ca ção
ou mes mo para o Con gres so Na ci o nal fa zer va ler
suas prer ro ga ti vas é o fato de a Câ ma ra dos De pu -
ta dos não ter vo ta do o pro je to como saiu do Se na -
do. Na ver da de, todo o tex to é da Câ ma ra com ex -
ce ção da for ma de tra mi ta ção. A úni ca co i sa que o
Se na do man te ve da sua pro pos ta ori gi nal foi a for -
ma de tra mi ta ção da MP: em Ca sas se pa ra das e
não em con jun to, como ocor re atu al men te. Di zem
que o Go ver no não vo ta rá con tra, que vai ape nas
mo di fi car. No en tan to, ele sabe que a mo di fi ca ção
sig ni fi ca vo tar con tra, já que, se se mo di fi ca na Câ -
ma ra, vol ta-se ao Se na do e vi ce-versa, ou seja,
dá-se o efe i to pin gue-pongue. E terá con ti nu i da de a
atu al si tu a ção das me di das pro vi só ri as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mo ti vo
pelo qual me ins cre vi é o de co men tar ma té ri as que
têm sido di vul ga das nos jor na is e te le vi sões a res pe i -
to de um pro je to que es ta ria sen do ela bo ra do no Mi -
nis té rio do Tra ba lho de ”fle xi bi li za ção“ dos di re i tos tra -
ba lhis tas e de li vre ne go ci a ção. Gos ta ria de di zer que
sou ple na men te fa vo rá vel à li vre ne go ci a ção. Inclu si -
ve, te mos de fen di do o for ta le ci men to dos sin di ca tos,
a in tro du ção de um con tra to co le ti vo de tra ba lho na ci -
o nal men te ar ti cu la do. Espe ro que seja ver da de o que
dis se o Mi nis tro Fran cis co Dor nel les so bre não ha ver
pro je to, se não hou ver con sen so en tre os se to res sin -
di ca is, as cen tra is sin di ca is. Afir mo que, se o pro je to
for o que está sen do di vul ga do, não ha ve rá con sen so
nun ca, pois se re tor na ria, na ver da de, ao sé cu lo pas -

40 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



sa do ou ao iní cio da Re vo lu ção Indus tri al no País. Di -
zem que será re for mu la do o art. 7º, ti ran do-se o 13º
sa lá rio, a ga ran tia de fé ri as, o des can so se ma nal re -
mu ne ra do, o avi so pré vio e a apo sen ta do ria, jo gan -
do-se tudo isso para a li vre ne go ci a ção en tre pa trão e
em pre ga do.

Fa lar em li vre ne go ci a ção sem ter como pres su -
pos to o que está es ta be le ci do na Cons ti tu i ção – em -
bo ra nun ca te nha sido re gu la men ta do – é aque la ve -
lha his tó ria da li vre ne go ci a ção en tre ra po sas li vres e
ga li nhas li vres. Cons ta do art. 7º, en tre os di re i tos dos
tra ba lha do res: 

“I – re la ção de em pre go pro te gi da con -
tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa,
nos ter mos de lei com ple men tar, que pre ve -
rá in de ni za ção com pen sa tó ria, den tre ou tros 
di re i tos.”

No dia se guin te ao da pro mul ga ção da Cons ti tu -
i ção, fo ram apre sen ta dos pro je tos de lei com ple men -
tar para re gu la men tar essa pro te ção con tra a des pe -
di da ar bi trá ria. Pas sa ram-se doze anos, e até hoje o
Con gres so Na ci o nal não se dis pôs a re gu la men tar
esse di re i to, por que, na ver da de, esta Casa é sem pre
mu i to ágil para re ti rar di re i tos, para re gu la men tar di re -
i tos pa tro na is, mas, para re gu la men tar di re i tos dos
tra ba lha do res, age de for ma mu i to len ta.

Então, não há dis cus são so bre re for mu lar o art.
7º para se es ta be le cer li vre ne go ci a ção, se não se ga -
ran te o di re i to dos tra ba lha do res ao em pre go, prin ci -
pal men te em um país como o Bra sil, em que há ab so -
lu ta dis pa ri da de tan to re gi o nal quan to en tre o po der
de for ça dos sin di ca tos. Há sin di ca tos que têm, efe ti -
va men te, con di ção de es ta be le cer um pro ces so de
ne go ci a ção co le ti va; há sin di ca tos que têm con di ção
de es ta be le cer um pro ces so de pres são jun to ao pa -
tro na to, mas há ou tros que não dis põem des sa pos si -
bi li da de por pro ble mas es tru tu ra is e con jun tu ra is. E,
no mo men to em que o de sem pre go é um dos prin ci -
pa is pro ble mas da so ci e da de bra si le i ra, vir com a his -
tó ria de in tro du zir a li vre ne go ci a ção, mas re ti ran do
aque les di re i tos bá si cos! Li vre ne go ci a ção é para que 
se jam dis cu ti dos ga nhos ou con di ções so ci a is, con di -
ções de tra ba lho para ca te go ri as que têm ma i or ou
me nor grau de or ga ni za ção, aqui lo que não está pre -
vis to na Cons ti tu i ção ou não está pre vis to na lei. Este
é o tipo de ne go ci a ção que que re mos es ta be le cer:
um con tra to co le ti vo de tra ba lho que te nha pa ta ma res 
mí ni mos, já ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção, como é o
dé ci mo ter ce i ro. Va mos es ta be le cer um pro ces so de
ne go ci a ção so bre jor na da de tra ba lho, por exem plo,
de for ma que, em pe río dos em que a em pre sa es te ja
em mo men tos mais fa vo rá ve is, ven den do seus pro -

du tos, em boas con di ções de fun ci o na men to, te -
nha-se uma jor na da ma i or de tra ba lho e, em pe río dos 
de ma i or re ces são, re duz-se a jor na da de tra ba lho,
para que haja com pen sa ção. Isso é li vre ne go ci a ção,
mas com base em pa ta ma res mí ni mos es ta be le ci dos
na Cons ti tu i ção. Mas di zer que ha ve rá li vre ne go ci a -
ção quan do o de sem pre go as so la o País e os tra ba -
lha do res não têm ga ran ti do pela Cons ti tu i ção o dé ci -
mo ter ce i ro, as fé ri as nem o des can so se ma nal re mu -
ne ra do! Enfim, ne nhum dos pon tos dos vá ri os in ci sos
de que é com pos to o art.7º! Na prá ti ca, isso é vol tar à
pré-revolução in dus tri al. Não há di re i tos tra ba lhis tas
ga ran ti dos em lei e o tra ba lha dor não tem ga ran ti as,
em ne nhu ma si tu a ção, in de pen den te do po der de
pres são do seu sin di ca to, quan do as si na um con tra to
de tra ba lho, va len do a li vre ne go ci a ção.

Se o pro je to for na di re ção da mu dan ça pro pos -
ta pelo Go ver no, de ve mos re gis trar de an te mão que
não ha ve rá con sen so, mas uma re a ção não ape nas
por par te dos par ti dos de Opo si ção como tam bém
dos par ti dos da base do Go ver no, por que a pro pos ta
do Go ver no é re tro ce der nos di re i tos so ci a is que es -
tão na Cons ti tu i ção. Se o Go ver no e suas Li de ran ças
no Con gres so que rem re al men te uma dis cus são sé -
ria e que pos sa avan çar no sen ti do da ne go ci a ção co -
le ti va, da li vre ne go ci a ção, do con tra to co le ti vo de tra -
ba lho na ci o nal men te ar ti cu la do, le van do em con si de -
ra ção, in clu si ve, di fe ren ças re gi o na is, ele deve, ini ci -
al men te, re gu la men tar o in ci so I do art. 7º da Cons ti -
tu i ção bra si le i ra, que pre vê como di re i to dos tra ba lha -
do res “a re la ção de em pre go pro te gi da con tra des pe -
di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, nos ter mos de lei
com ple men tar (...)”.

Não sen do as sim, é, mais uma vez, aque la ve -
lha can ti le na, que os nú me ros des men tem, de que o
pro ble ma do Bra sil  o cha ma do cus to Bra sil  é o peso
da for ça de tra ba lho, o peso da mão-de-obra, quan do
sa be mos mu i to bem que isso não cor res pon de à atu -
al re a li da de eco nô mi ca do País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE  (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo re i ra
Men des. V Exª dis põe de 14 mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de vol ta Se -
na do para aten der à con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Con gres so fe i ta pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, ocu po a tri bu na de po is de
apro xi ma da men te vin te dias vi si tan do o in te ri or do
meu Esta do, onde pude ver a ex tra or di ná ria ri que za 
da que la nova fron te i ra agrí co la des te País, sua pu -
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jan ça, a for ça e a de ter mi na ção de seu povo que,
se gu ra men te, se so bre põe ao pior dos ad mi nis tra -
do res, como o que José Bi an co, o atu al Go ver na -
dor, an te ce deu, con se guem so bre por-se a tudo e
le var avan te o Esta do. 

Vi si tei o Mu ni cí pio de Ji-Paraná onde acom pa -
nhei aque le que tal vez, seja o ma i or cam pe o na to de
fu te bol ru ral do País, com cer ca de 140 agre mi a ções
re pre sen tan do as mais di ver sas e lon gín quas lo ca li -
da des do in te ri or. Par ti ci pei do en cer ra men to, jun ta -
men te como Go ver na dor José Bi an co, dis tri bu in do
prê mi os aos ven ce do res. 

Vi si tei tam bém o Mu ni cí pio de Ca co al, onde fui
le var a con fir ma ção de con vê ni os da Fun da ção Na ci -
o nal de Sa ú de, li be ra dos por in ter fe rên cia mi nha, no
va lor apro xi ma do de R$600 mil, para a exe cu ção de
es go ta men to sa ni tá rio e ex pan são de rede de água.
Vi si tei tam bém Nova Bra si lân dia d’Oeste, onde re pre -
sen tei o Go ver na dor na ins ta la ção da Co mar ca da -
que la lo ca li da de, an ti ga as pi ra ção da que la po pu la -
ção, cujo pré dio do fó rum há mais de dez anos está
cons tru í do. Escre ve mos, por tan to, mais uma pá gi na
da his tó ria não só do Esta do mas so bre tu do da que le
mu ni cí pio.

Vi si tei tam bém o Mu ni cí pio de Espi gão d’Oeste,
onde en tre ga mos equi pa men tos fi nan ci a dos pela Su -
fra ma; vi si ta mos o Mu ni cí pio de Uru pá, onde, jun ta -
men te com o Su pe rin ten den te do Incra em Ron dô nia, 
en tre ga mos o tí tu lo de fi ni ti vo da área fí si ca da ci da de
de Uru pá.

Igual men te, es ti ve mos no Mu ni cí pio de Mon te
Ne gro, onde par ti ci pa mos de re u niões com ve re a do -
res e li de ran ças da que la lo ca li da de, as sim como vi si -
ta mos tal vez o mais pu jan te mu ni cí pio do Esta do, o
Mu ni cí pio de Bu ri tis onde, em me nos de dez anos,
hou ve uma ex plo são de mo grá fi ca ex tra or di ná ria;
tam bém es ti ve mos em Cam po Novo e ain da nos Dis -
tri tos de Nova Ca li fór nia e de Extre ma, na re gião co -
nhe ci da como Pon ta do Abu nã. Essas lo ca li da des,
am bas mu i to ma i o res do que mu i tos dos mu ni cí pi os
já ins ta la dos no Esta do, dis tan tes da Ca pi tal 350 km,
não po dem ser trans for ma dos em mu ni cí pi os, em bo -
ra pre en cham to dos os cri té ri os, da das as di fi cul da -
des que a lei hoje im põe. Isso di fi cul ta so bre ma ne i ra a 
ad mi nis tra ção da que las duas lo ca li da des.

Ocu po hoje esta tri bu na, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es pe ci al men te para re gis trar os 18
anos do nos so Esta do. Para mu i tos, em uma aná li se
pri me i ra, es ta ria o Esta do de Ron dô nia en tran do na
sua ado les cên cia, mas digo que não, por que Ron dô -
nia é fru to da trans for ma ção de um ex-Território Fe de -
ral, que um dia foi o Ter ri tó rio Fe de ral de Gu a po ré, cri -

a do em 1943 – se a mi nha me mó ria não fa lha – pelo
en tão Pre si den te Ge tú lio Var gas. Por tan to, Ron dô -
nia, como es pa ço de li mi ta do, com di vi sas cla ras,
exis te des de 1943.

Não ti ve mos gran des fes tas para co me mo rar o
ani ver sá rio de Ron dô nia, em 4 de ja ne i ro úl ti mo, por -
que o Esta do vive mo men tos de ex tre ma di fi cul da de
ge ra dos pela ir res pon sa bi li da de do Go ver no a quem
o Sr. José Bi an co su ce deu e já por mim vá ri as ve zes
de nun ci a do aqui.

O pró prio Go ver na dor José Bi an co, em seu dis -
cur so – cujo teor, para co me mo rar a so le ni da de, peço 
a Mesa seja trans cri to na ín te gra , co men tou que en -
con trou ”um Go ver no ca in do aos pe da ços; um Go ver -
no fa li do, de sor ga ni za do, di la pi da do na sua es tru tu ra
fí si ca, sem com pu ta do res, sem ve í cu los nem in su -
mos bá si cos para os ór gãos e se cre ta ri as, com os te -
le fo nes do Pa lá cio cor ta dos por fal ta de pa ga men to.
Ser vi do res com qua tro me ses de sa lá ri os atra sa dos.
Esma ga do pelo peso de uma dí vi da de mais de R$2
bi lhões, além de um dé fi cit men sal – pas mem – de
qua se R$30 mi lhões. Um Go ver no ins ti tu ci o nal men te
de bi li ta do. Um Go ver no imer so no caos, na anar quia.
Em ver da de, um des go ver no“.

Sr. Pre si den te, foi isso o que re al men te en con -
trou o Sr. José Bi an co ao as su mir o Go ver no de Ron -
dô nia. Mes mo as sim, de po is de um ano de mu i to tra -
ba lho, con se guiu re co lo car Ron dô nia nos tri lhos do
seu de sen vol vi men to, en ca mi nhar à Assem bléia Le -
gis la ti va e fa zer apro var, com a com pres são da que la
Casa de Leis, uma re for ma ad mi nis tra ti va que cor tou
a fun do in te res ses den tro do fun ci o na lis mo pú bli co do 
Esta do, ten do a co ra gem de to mar me di das que mu i -
tos po lí ti cos de ma go gos não têm. Bi an co o fez e, cer -
ta men te, da qui a três ou qua tro me ses, ha ve rá de co -
lher os fru tos des sa sua de ter mi na ção. 

Dis se, ain da, o Go ver na dor, por oca sião do seu
dis cur so, ao co me mo rar os 18 anos do Esta do de
Ron dô nia, que o seu Go ver no não vai mais olhar para 
si mes mo, mas para a so ci e da de; que não se sub me -
te rá aos ob je ti vos de in di ví du os ou gru pos, mas da
co le ti vi da de. 

S. Exª sa li en tou tam bém:
Va mos re o ri en tar o Go ver no para o ci da dão. Va -

mos de vol ver o Esta do para o seu le gí ti mo dono, que
é o povo. E va mos fa zer isso ado tan do no vas me di -
das, to das as que fo rem ne cessá ri as, in clu si ve a de -
mis são de fun ci o ná ri os, para re cu pe rar a ca pa ci da -
de de in ves ti men to no se tor pú bli co, para que o
Esta do pos sa, no va men te e de for ma as cen den te,
apli car re cur sos na pro mo ção so ci al, eco nô mi ca e
cul tu ral dos ron do ni en ses. Para que pos sa mos res -

42 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



ga tar da mi sé ria e do aban do no mi lha res de fa mí li -
as. Para que pos sa mos as sis tir me lhor à nos sa in -
fân cia. Para que pos sa mos dar tra ba lho aos nos sos 
jo vens. Para que pos sa mos em pre en der um sal to
de qua li da de no de sen vol vi men to de Ron dô nia.
Para que te nha mos fu tu ro. 

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, en fa ti ca men te re -
gis tro o ani ver sá rio do Esta do de Ron dô nia e a de ter -
mi na ção do Go ver na dor José Bi an co em co lo car
aque le Esta do nos tri lhos do de sen vol vi men to. 

Era o que ti nha a di zer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
MOREIRA MENDES EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Dis cur so do Go ver na dor do Esta do de 
Ron dô nia, José Bi an co, pro fe ri do du ran te as 
co me mo ra ções de ani ver sá rio da que le
Esta do.) 

Se na dor Mo re i ra Men des
Hoje é ani ver sá rio de Ron dô nia.
E como todo ani ver sá rio, é uma data de fes ta e ho me na -

gens. É mo men to de lem brar as con quis tas, lou var as be le zas e
as po ten ci a li da des des ta ter ra tão pró di ga. Ter ra de gen te al ta ne i -
ra, aqui nas ci da, que aco lheu em seu seio nos sas fa mí li as, nos
fran que an do sua ami za de e dan do novo ho ri zon te para bra si le i -
ros vin dos de to dos os can tos. Ter ra esta que aca len ta so nhos de 
ri que za e gran de za, onde tudo se pode re a li zar, por que ain da há
mu i to por fa zer. Uma ter ra da pro mis são.

Nes te dia de ani ver sá rio, em nome dos ron do ni en ses nas -
ci dos em ou tros es ta dos, ren do ho me na gens aos nos sos ir mãos
ron do ni en ses de nas ci men tos, e o faço na pes soa do Pas tor Joel
Hol der.

E hoje não é ape nas mais um ani ver sá rio. Hoje Ron dô nia
com ple ta sua ma i o ri da de.

Por tan to, é tam bém mo men to de re fle tir so bre as ex pe riên -
ci as de on tem e as pers pec ti vas de ama nhã, a re a li da de com que 
nos de pa ra mos e a pro je ção do que po de mos e que re mos mu -
dar. Se todo ani ver sá rio sim bo li za um mar co, um re co me ço da
aven tu ra de vi ver, os de zo i to anos de Ron dô nia de vem ser co me -
mo ra dos como o fim de uma eta pa e o iní cio de ou tra.

Per mi tam-me, um pou co de pre ten são: a Ron dô nia de
hoje não é a mes ma de um ano atrás.

Ron dô nia está di fe ren te. Ron dô nia está mu dan do. E o
meu Go ver no se or gu lha de ser ins tru men to des sa trans for ma -
ção.

Qu an do as su mi mos o Pa lá cio Ge tú lio Var gas, en con tra -
mos um Go ver no ca in do aos pe da ços; um Go ver no fa li do, de sor -
ga ni za do, de la pi da do na sua es tru tu ra fí si ca, sem com pu ta do res,
sem ve í cu los nem in su mos bá si cos para os ór gãos e se cre ta ri as,
com os te le fo nes de Pa lá cio cor ta dos, por fal ta de pa ga men to.
Ser vi do res com qua tro me ses de sa lá ri os atra sa dos. Esma ga do
pelo peso de uma dí vi da de mais de dois bi lhões de re a is, além
de um dé fi cit men sal, pas mem, de qua se trin ta mi lhões. Um Go -
ver no ins ti tu ci o nal men te de bi li ta do. Um Go ver no imer so no caos,
na anar quia. Em ver da de, um des go ver no.

De plo ra mos a ca la mi da de ad mi nis tra ti va que en con tra -
mos. Mas não nos aba te mos, nem nos as sus ta mos. Ao con trá rio, 
a di men são dos pro ble mas, bem ma i o res e mais com ple xos de
que ima gi ná va mos, tem mo ti va do a so li da ri e da de dos com pa nhe -
i ros e ali a dos po lí ti cos e a união em nos sa equi pe. Tam bém tem
nos for ça do, a to dos que in te gra mos o atu al Go ver no, a bus car
no vos co nhe ci men tos e a des co brir no vas ha bi li da des, a lu tar
com mais for ça do que su pú nha mos ter.

Pela com pre en são das di fi cul da des que en fren ta mos, ren -
de mos ho me na gens não só aos com pa nhe i ros e ali a dos, mas
tam bém aos que fa zem opo si ção ao Go ver no que, al ti vos, re co -
nhe cem ser ver da de i ra nos sa afir ma ção quan to ao caos ins ta la do 
e não nos têm ca u sa do ma i o res di fi cul da des.

Assim, re gis tro agra de ci men tos à Assem bléia Le gis la ti va e 
à Ban ca da Fe de ral, De pu ta dos e Se na do res. Co me te ria gran de
in jus ti ça se não fi zes se o mes mo re co nhe ci men to ao Po der Ju di -
ciá rio, ao Tri bu nal de Con tas e ao Mi nis té rio Pú bli co.

O Fi ló so fo ita li a no Ma chi a vel, um sá bio da na tu re za hu ma -
na e das co i sas po lí ti cas, di zia que o des ti no, quan do quer en -
gran de cer o go ver nan te, cria-lhe di fi cul da de que o obri gam a
cres cer, mais e mais, su pe ran do os ou tros e a si mes mo. Pois,
en tão, as di fi cul da des her da das do pas sa do não nos de i xam ou -
tra es co lha a não ser en gran de cer mos nos sas ações, nos so es pí -
ri to, nos sa fé e nos so ide al. O nos so é um go ver no pre des ti na do
a rom per gri lhões e pa ra dig mas. É um go ver no vo ca ci o na do para 
a mu dan ça. É um go ver no que veio para ino var. Não por que que -
re mos sim ples men te ser di fe ren tes dos ou tros, mas pela con vic -
ção da má xi ma ne ces si da de de mu dar, de não re pe tir as mes mi -
ces do pas sa do.

E como é pre ci so rom per. Como é pre ci so mu dar. Como
é pre ci so ino var para que Ron dô nia te nha um go ver no em con -
di ções de aten der sa tis fa to ri a men te aos ple i tos e ne ces si da des 
do nos so povo. Hoje, após um ano de sa cri fí ci os e lu tas, sub -
me ti dos a um re gi me de ab so lu ta aus te ri da de, con tan do cen ta -
vos e cor tan do na car ne, já ame a lha mos al gu mas vi tó ri as e
avan ços.

Re to ma mos o as fal ta men to das es tra das en tre Ro lim de
Mou ra e Nova Bra si lân dia; de Co lo ra do a Ce re je i ras; de Pre si -
den te Mé di ci a Alvo ra da; de Arique mes a Cam po Novo; e con -
clu í mos a tão de can ta da pa vi men ta ção da es tra da de Ouro
Pre to a Mi ran te da Ser ra, obra que teve seu iní cio ain da no
Go ver no Je rô ni mo San ta na, há mais de dez anos in con clu sa. 
Re cu pe ra mos mais de dois mil qui lô me tros de es tra das,
cons tru í mos al gu mas pon tes. Tam bém re for ma mos e re e qui -
pa mos mu i tas es co las, im plan ta mos, um ambici o so pro gra ma 
de ha bi li ta ção que pro por ci o na rá a uni ver si da de para to dos os 
pro fes so res do es ta do; ad qui ri mos al guns ve í cu los para as
po lí ci as. Esta mos num gran de pro ces so de in for ma ti za ção de
to dos os ór gãos go ver na men ta is, es pe ci al men te a Se cre ta ria
da Fa zen da .

Não ins ta la mos nos sa uni ver si da de, por en con trar for tes
bar re i ras jun to ao MEC. Enquan to não con se gui mos, ini ci a re mos
ain da este ano um pro gra ma de Bol sas Uni ver si tá ri as.

Assi na mos, ago ra no fi nal do ano, con vê ni os para sig ni -
fi ca ti va ex ten são de ener gia elé tri ca na zona ru ral de 27 mu ni -
cí pi os, para aqui si ção de pa tru lha me ca ni za da, des ti na da a
des ta car em áre as de pe que nos agri cul to res, para cons tru ção 
de mo ra di as po pu la res, para sa ne a men to, para pa vi men ta -
ção, além de ter pro por ci o na do, jun ta men te com a Ban ca da
Fe de ral, jun to à Su fra ma, re cur sos na or dem de
R$6.000.000,00 às pre fe i tu ras, na sua gran de ma i o ria, para
aqui si ção de ma qui ná rio pesado.
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Fi ze mos mu i to, se con si de ra do o qua dro de ad ver si da de
en fren ta do, con si de ran do tam bém que pa ga mos ao lon go do ano
mais de R$40.000.000,00 da dí vi da do Be ron e ou tro tan to re fe -
ren te a dí vi das com o INSS, Pa sep etc, num to tal de mais de
R$80.000.000,00.

Mas é pre ci so mais, mu i to mais. Não bas ta ape nas equi li -
brar as co lu nas de re ce i tas e des pe sas na con ta bi li da de do Go -
ver no. O que ain da não con se gui mos. Não bas ta sa ne ar fi nan ce i -
ra men te o Esta do e co lo car to dos os pa ga men tos em dia. Não
bas ta cum prir o fi gu ri no ele men tar da ad mi nis tra ção res pon sá vel, 
que afas ta do seu meio a cor rup ção, que im põe a mo ra li da de no
tra to do di nhe i ro e da co i sa pú bli ca, em bo ra só isso já sig ni fi que
um gran de avan ço no se tor pú bli co de Ron dô nia, sub me ti do a
ges tão inep ta e omis sa. Mas isso não bas ta. É pre ci so de nun ci ar
dis tor ções e ví ci os ar ra i ga dos na má qui na pú bli ca. É pre ci so pro -
fis si o na li zar os ser vi do res, aca ban do com o em pre guis mo es ta tal. 
É pre ci so im plan tar con tra tos efe ti vos que im pe çam a prá ti ca de
qual quer for ma de cor rup ção. É pre ci so cri ar cri té ri os e ins tru -
men tos para ava li ar e co brar de sem pe nho fun ci o nal, em to das as 
áre as do Go ver no. É pre ci so in tro du zir pre ce i tos da Qu a li da de
To tal na Edu ca ção, na Sa ú de, na Se gu ran ça e de ma is ser vi ços
pres ta dos à po pu la ção. É pre ci so, en fim, sub me ter o Esta do ao
pri ma do da com pe tên cia e da efi ciên cia.

A quem in te res sa man ter uma es tru tu ra inep ta, in com pe -
ten te e ine fi ci en te? Cer ta men te, que não ao povo, mas sim aos
gru pos que se apro ve i tam da de sor ga ni za ção do po der pú bli co
para su gar-lhe os re cur sos.

Nos úl ti mos anos, o Go ver no do Esta do tem vi vi do para si
mes mo, gas tan do cada vez mais com o pró prio con su mo e in ves -
tin do cada vez me nos na nos sa po pu la ção. Ser vin do a in te res se
cor po ra ti vos, po lí ti cos e eco nô mi cos, en quan to re ne ga os in te res -
se co le ti vos. Aten den do a uma mi no ria de pri vi le gi a dos, en quan to 
a ma i o ria ron do ni en se se afli ge com a fal ta de es tra das, de em -
pre gos, de sa ú de, de se gu ran ça e de sa ne a men to. Um Esta do in -
jus to e an ti-social que gas ta con si go mes mo to dos os re cur sos
que ar re ca da.

Com a Re for ma Admi nis tra ti va, re cen te men te apro va da
pela Assem bléia, e em vias de im plan ta ção, da mos um pri me i ro e 
de ci si vo pas so em di re ção a uma mu dan ça mais pro fun da e
abran gen te, que é a mu dan ça do foco do Go ver no, e que de -
mons tra, de for ma ine quí vo ca, nos sa de ter mi na ção de mu dar.

Go ver no que não vai es tar mais olhan do para si mes mo,
mas para a so ci e da de. Que não se sub me te rá aos ob je ti vos de
in di ví du os ou gru pos, mas aos ob je ti vos da co le ti vi da de.

Va mos re o ri en tar o Go ver no para o ci da dão, va mos de vol -
ver o Esta do para seu le gí ti mo dono, que é o povo. E va mos fa -
zer isso ado tan do no vas me di das, to das as que fo rem ne ces sá ri -
as, in clu si ve a de mis são de fun ci o ná ri os, para re cu pe rar a ca pa -
ci da de de in ves ti men to do se tor pú bli co. Para que o Esta do pos -
sa, no va men te, e de for ma as cen den te, apli car re cur sos na pro -
mo ção so ci al, eco nô mi ca e cul tu ral dos ron do ni en ses.

Para que pos sa mos res ga tar da mi sé ria e do aban do no
mi lha res de fa mí li as. Para que pos sa mos as sis tir me lhor a nos sa
in fân cia. Para que pos sa mos dar tra ba lho aos nos sos jo vens.
Para que pos sa mos em pre en der um sal to de qua li da de no de -
sen vol vi men to de Ron dô nia. Para que te nha mos fu tu ro.

A re for ma do Esta do em Ron dô nia, com a re es tru tu ra ção
de seus qua dros e fun ções, é mais que uma op ção de go ver no. É 
uma con tin gên cia his tó ri ca. É uma im po si ção do am bi en te glo ba -
li za do, que não per mi te mais o uso de ar ti fí ci os, tão usa dos no
pas sa do, para ro lar dí vi das e aco ber tar dé fi cits. É uma im po si ção
das leis do País, que es ta be le cem pa râ me tros e li mi tes para os

gas tos dos go ver nos, in clu si ve com fo lha de pa ga men to. E, mais
que tudo, é uma im po si ção da so ci e da de, que re cla ma mais eqüi -
da de na re par ti ção e mais trans pa rên cia na apli ca ção dos re cur -
sos pú bli cos.

Não há ou tro ca mi nho. Se que re mos que Ron dô nia cres ça 
e pros pe re, te mos que re pen sar o es ta do. Te mos que re ti rar o  do 
pa pel de pro ve dor de be ne fí ci os para in di ví du os, e co lo cá-lo na
for ma ção, mu i to mais no bre, mais jus tas, de ges tor do de sen vol -
vi men to co le ti vo. Te mos que subs ti tu ir o  que dá em pre gos na bu -
ro cra cia, pelo  que gera em pre gos na pro du ção. Te mos que mu -
dar a di re ção dos nos sos atos e aten ções: não mais go ver nar
para den tro, e, sim, go ver nar para fora.

Go ver nar para a eco no mia que pul sa lá fora, para as pes -
so as que lu tam fora dos re cin tos ofi ci a is. Eco no mia e pes so as
que pre ci sam, e mu i to, de um go ver no. Não um go ver no ul tra pas -
sa do, que se li mi ta a dis tri bu ir be nes ses e car gos, mas um go ver -
no mo der no, ca paz de cri ar e ge rir po lí ti cas pú bli cas efi ca zes. Po -
lí ti cas efe ti va men te pú bli cas, por que se ri a men te com pro me ti das
com o pro ces so e o bem-estar da so ci e da de.

Com a com pre en são e o apo io de to dos, em bre ve atin gi -
re mos ob je ti vo al me ja do, que é a me lho ria da qua li da de de vida
de to dos os in di ví du os e o fim des se pe río do de in jus ta dis cri mi -
na ção que vi mos so fren do pe ran te toda a Na ção.

Não dá mais para adi ar a mu dan ça. Ron dô nia não pode fi -
car es tag na da no tem po, de i ta da no ber ço es plên di do de suas
flo res tas e rios, en quan to o res to do Bra sil e o mun do todo  se
trans for mam em rit mo ace le ra do. Ron dô nia pre ci sa acer tar o pas -
so e ini ci ar o novo ano de sua exis tên cia com uma ad mi nis tra ção
re no va da e ins pi ra da, ca paz de ofe re cer-lhe o pre sen te há tan to
aguar da do: um pro je to de de sen vol vi men to que re a li ze todo seu
po ten ci al de ri que za e ini cie um novo ci clo de ex pan são do es ta -
do – o pro je to A Nova Opor tu ni da de.

Con ce ber as es tra té gi as, lan çar as ba ses e er guer as es -
tru tu ras des se pro je to é o ob je ti vo fi nal das mu dan ças que pro -
pug na mos. É a mis são que o povo nos de le gou aos nos con du zir
ao Go ver no do Esta do, em no vem bro de 98.

Hoje é ani ver sá rio de Ron dô nia. E é tam bém o ani ver sá rio
de uma uto pia. Uma vi são oní ri ca que trou xe mi gran tes de to das
as par te, po vo ou vi las e ci da des, cri ou la vou ras e pas tos, deu
vida e for ma ao nos so Esta do. Se o Eldo ra do só per sis te como
mito, o ide al de uma so ci e da de prós pe ra e di nâ mi ca, re ple ta de
opor tu ni da de para to dos, per ma ne ce ví vi do no ima gi ná rio e na
am bi ção dos ron do ni en ses.

Os po vos exi to sos, sem ex ce ção, são aque les que
apren dem a ex tra ir li ções po si ti vas do pas sa do. E a par tir de -
las re for çam a au to-estima, sus ten tam a cren ça de que po -
dem ven cer. Nós, ron do ni en ses, de ve mos ex tra ir da saga dos
pi o ne i ros, o exem plo de luta e per se ve ran ça; a con fir ma ção
de quan to so mos ca pa zes, quan do que re mos. So mos e se re -
mos ven ce do res. Nos sas ho me na gens aos nos sos an te pas -
sa dos, que en fren ta ram, eles sim, imen sas di fi cul da des, pa -
gan do, por sua ou sa dia e co ra gem, com as pró pri as vi das;
nos sas re ve ren ci as aos cons tru to res do For te Prín ci pe da Be i -
ra, nos so res pe i to pro fun do aos cons tru to res da Estra da de
Fer ro Ma de i ra-Mamoré, nos sa sa u da ção mais res pe i to sa aos
Sol da dos da Bor ra cha – aos ex-governadores e a to dos os
ron do ni en ses, sa ú do-os a to dos, nes ta data de ani ver sá rio de
18 anos de Ron dô nia, com so le ne re ve rên cia à me mó ria do
mais ilus tres de to dos nós, o sa u do so e ines que cí vel Jor ge
Te i xe i ra de Oli ve i ra, o Te i xeirão.

Encer ran do, se nho ras e se nho res, que ro re gis trar que
Deus tem me per mi ti do mu i tas gló ri as. Pro por ci o nou-me ins -
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crever meu nome na his tó ria de nos so Esta do como o 1º Pre si den te
de nos sa Assem bléia Le gis la ti va; que te nha eu pro mul ga do a 1ª
Cons ti tu i ção de nos so Esta do e que seja eu, nes ta data, na pas sa -
gem para ano 2000, quan do Ron dô nia com ple ta 18 anos, na qua li da -
de de Go ver na dor do Esta do, quem sa ú da o povo ron do ni en se. É
mu i ta gló ria e, con se qüen te men te, mu i ta res pon sa bi li da de.

Daí, a mi nha ina ba lá vel de ter mi na ção de li de rar, com se ri e da -
de e efi ciên cia, esse povo des te mi do, or de i ro e tra ba lha dor, de ter mi -
na do a pros se guir no ca mi nho do de sen vol vi men to sus ten ta do, na
bus ca in ces san te da tão al me ja da e jus ta me lho ria de qua li da de de
vida.

Peço a Deus que aben çoe esta Ter ra e nos aju de a tor ná-la
tão es plen di da para vida hu ma na, como é a sua no bre za.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra Men -
des, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio, 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) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão pelo
tem po que res ta à ses são, que é de 3 mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, em 30 de de zem bro pas sa -
do, as su miu a Pre si dên cia do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do do Ma ra nhão o De sem bar ga dor Jor ge Ra chid
Mu ba rak Ma luf. Na mes ma fes ti va so le ni da de, os ilus tres 
de sem bar ga do res Mil son de Sou za Cou ti nho e Etel vi na
Ri be i ro Gon çal ves to ma ram pos se, res pec ti va men te, na
Vi ce-Presidência do Tri bu nal e na Cor re ge do ria Ge ral da
Jus ti ça, ca ben do ao emi nen te De sem bar ga dor Ja mil de
Mi ran da Ge de on Neto a res pon sa bi li da de de pre si dir o
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Ma ra nhão.

O De sem bar ga dor Jor ge Ra chid Mu ba rak Ma luf
an tes de, há anos, ser in di ca do numa lis ta trí pli ce para a
De sem bar ga do ria já era co nhe ci do e res pe i ta do em meu 
Esta do como um dos seus fi lhos mais ilus tres no rol dos
ad vo ga dos que hon ram o es ta men to ju rí di co ma ra nhen -
se. Ho mem cul to, cor re to e afá vel, con quis ta ra por suas
vir tu des a ad mi ra ção e a sim pa tia dos co es ta du a nos. E,
como De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça, con fir mou, 
em cada uma de suas in ter ven ções, o acer to e o
bom-senso dos seus vo tos e de suas de ci sões, am pli an -
do a di vul ga ção do seu nome en tre os lu mi na res do Di re -
i to se di a dos na que la re gião do Bra sil.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que ace i te, re ce ba e
dê por lido todo o meu dis cur so, as sim como o ane xo.

Mu i to obri ga do.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
PROFERIDO PELO SENADOR EDISON
LOBÃO E O RESPECTIVO ANEXO.

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,

A trin ta e de zem bro pas sa do, as su miu a Pre si -
dên cia do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ma ra nhão
o De sem bar ga dor Jor ge Ra chid Mu ba rak Ma luf. Na
mes ma fes ti va so le ni da de, os Ilus tres De sem bar ga do -
res Mil son de Sou za Cou ti nho e Etel vi na Ri be i ro Gon -
çal ves to ma ram pos se, res pec ti va men te, na Vi -
ce-Presidência do Tri bu nal e na Cor re ge do ria Ge ral da
Jus ti ça, ca ben do ao emi nen te De sem bar ga dor Ja mil de 
Mi ran da Ge de on Neto a res pon sa bi li da de de pre si dir o
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Ma ra nhão.

O De sem bar ga dor Jor ge Ra chid Mu ba rak Ma luf
an tes de, há anos, ser in di ca do numa lis ta trí pli ce para a
De sem bar ga do ria, já era co nhe ci do e res pe i ta do em
meu es ta do como um dos seus fi lhos mais ilus tres no rol
dos ad vo ga dos que hon ram o es ta men to ju rí di co ma ra -
nhen se. Ho mem cul to, cor re to e afá vel, con quis ta ra por
suas vir tu des a ad mi ra ção e a sim pa tia dos co es ta du a -
nos. E, como de sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça,
con fir mou, em cada uma de suas in ter ven ções, o acer to
e o bom sen so dos seus vo tos e de suas de ci sões, am -
pli an do a di vul ga ção do seu nome en tre os lu mi na res do
Di re i to se di a dos na que la re gião do Bra sil.

No úl ti mo biê nio, Se nhor Pre si den te, o De sem bar -
ga dor Jor ge Ra chid de sem pe nhou as fun ções de Cor re -
ge dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, as su min do
ini ci a ti vas que ga nha ram re per cus são na ci o nal. Teve a
pre cí pua pre o cu pa ção, que ago ra na tu ral men te vai se
for ta le cer, de le var a Jus ti ça ao povo. Pa tro ci nou a re a li -
za ção de ca sa men tos co le ti vos, que re u ni ram mi lha res
de ca sa is, em fes ti vas so le ni da des, no in te ri or do es ta do. 
É tam bém dele a ini ci a ti va dos ver da de i ros mu ti rões, pa -
tro ci na dos pelo Tri bu nal, para os re gis tros de nas ci men to 
de de ze nas de mi lha res de ma ra nhen ses, re -
cém-nascidos ou já adul tos, que as sim con quis ta ram o
seu pri me i ro di re i to de ci da da nia. Enfim, le vou a Jus ti ça
ao in te ri or do Esta do do Ma ra nhão, no in gen te es for ço
con ti nu a do para re du zir as gran des di fi cul da des com que 
o povo, es pe ci al men te a par ce la mais ca ren te, de fron ta
nas li des car to rá ri as e fo ren ses.

Como dis se no seu dis cur so de pos se, de po is de
enal te cer a efe ti va co la bo ra ção re ce bi da dos Se nho res
De sem bar ga do res e Se nho res Ma gis tra dos de 1º grau, 
o novo Pre si den te Jor ge Ra chid acre di ta que ao Po der
Ju di ciá rio cabe tam bém o de ver de im pul si o nar os di re -
i tos es sen ci a is da pes soa hu ma na em nos so País, pois 
“a cons tru ção da ci da da nia co me ça a par tir do re co -
nhe ci men to de que toda pes soa tem di re i to a ter di re i -
tos”.

É com mu i to pra zer, Se nhor Pre si den te, que in -
cor po ro a este meu pro nun ci a men to a ín te gra do dis -
cur so de pos se do De sem bar ga dor Jor ge Ra chid, a
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quem au gu ro uma ges tão que cor res pon da ao su ces so 
da sua vida pro fis si o nal de ju ris ta.

Mu i to obri ga do.

(se gue o dis cur so do De sem bar ga dor
Jor ge Ra chid)

Exce len tís si ma Se nho ra Go ver na do ra do Esta do, Drª
Ro se a na Sar ney Mu rad;

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do, De pu ta do Ma no el Ri be i ro;

Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro Vi cen te Leal, do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça;

Exce len tís si mo Dr. Jack son Lago, Pre fe i to Mu ni ci pal de 
São Luís;

Exce len tís si mo Se nhor Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça,
Dr. Ra i mun do No na to de Car va lho Fi lho, na pes soa de
quem sa ú do to dos os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
pre sen tes;

Meus ca ros co le gas De sem bar ga do res des te
Egré gio Tri bu nal em ati vi da de e apo sen ta dos;

Se nhor Pre si den te da Sec ci o nal do Ma ra nhão da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Dr. Ra i mun do Mar -
ques, na pes soa de quem sa ú do to dos os ad vo ga dos
aqui pre sen tes;

Se nho res Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is, Esta -
du a is, Ve re a do res;

Meus co le gas ju í zes es ta du a is e fe de ra is;
De ma is Au to ri da des;
Mi nhas Se nho ras; meus Se nho res;
Meus Fa mi li a res.

“Assim como fa lham as pa la vras quan do que rem
ex pri mir qual quer pen sa men to, as sim fa lham os pen sa -
men tos quan do que rem ex pri mir qual quer re a li da de.”

Com este pen sa men to de Fer nan do Pes soa tra du -
zo a emo ção, que ora me do mi na, ao as su mir tão hon ro -
so car go. Ten to jus ti fi car esse sen ti men to inex pli cá vel e
só pos so atri bu ir a Deus esse acon te ci men to ex tre ma -
men te aus pi ci o so.

Afi nal, as su mir a Pre si dên cia des ta Co len da Cor te
de Jus ti ça, cons ti tui hon ra ria dig ni fi can te não só pelo mo -
men to his tó ri co das trans for ma ções que já mar cam o
novo mi lê nio mas, prin ci pal men te, por que a mis são que
ora me é ou tor ga da traz con si go a res pon sa bi li da de de
con du zir o Ju di ciá rio para es ses no vos tem pos.

Por con ta dis so, é bom lem brar que o me re ci men to 
de qual quer gló ria deve sem pre an te ce der a sua con cre -
ti za ção.

Ou seja, se este se cons ti tui como um mo men to
su bli me hei de fa zer por me re cer tê-lo vi vi do, de sor te
que hoje aqui me apre sen to com olhos vol ta dos para o
in te res se pú bli co e com sen ti do de res pon sa bi li da de.

São cir cuns tân ci as que im pul si o nam a mi nha von ta de de 
de sen vol ver o me lhor do meu tra ba lho em prol do ci da -
dão que re cor re à Jus ti ça como o seu úl ti mo e se gu ro re -
fú gio.

Sei que mu i tos são os de sa fi os a en fren tar, ne ces -
si tan do de ações con cre tas e ob je ti vas, ca pa zes de aten -
der os an se i os  da so ci e da de. Esses an se i os par tem
prin ci pal men te da que les qua ain da se en con tram sem
di re i to a vez e a voz, para os qua is os con ce i tos de ci da -
da nia e de jus ti ça cons ti tu em pa la vras, que por cer to já
ou vi ram mu i tas ve zes fa lar, sem con tu do vi ven ci a rem ou
mes mo en ten de rem a sua real sig ni fi ca ção.

A exa ta cons ciên cia de que há di fi cul da des a su pe -
rar, e de que es tas irão cons ti tu ir a ro ti na de meu pró xi mo
biê nio, me faz lem brar dois pro vér bi os, cu jas ori gens ára -
bes te nho or gu lho de re fe ren ci ar e que me pa re cem bem 
opor tu nos para este mo men to.

Diz o pri me i ro: “Não de cla res que as es tre las es tão
mor tas só por que o céu está nu bla do”.

Sim! Po dem exis tir di fi cul da des, mas nada faz con -
clu ir que se jam elas in su pe rá ve is, pois, ci tan do ago ra um 
se gun do di ta do an ces tral ouso di zer: “O ho mem que
quer re a li zar algo, en con tra sem pre um meio de fa zê-lo e 
aque le que não quer en con tra sem pre uma des cul pa”.

Pois, nes tes mo men tos, em que mu i tos só en xer -
gam pro ble mas, vejo mais a pos si bi li da de de ima gi na ção 
cri a do ra al çar vôos mais al tos, com o en con tro de so lu -
ções ca pa zes de vi a bi li zar me tas que até en tão po de ri -
am pa re cer ina tin gí ve is.

Por isso, a men sa gem que tra go ago ra é de de no -
do e oti mis mo; de fé e per se ve ran ça; de tra ba lho e con fi -
an ça.

Ao in vés de cri se, vis lum bro opor tu ni da des. Ao in -
vés de obs tá cu los, vejo de sa fi os. Ao in vés de des cren ça, 
so nho com re sul ta dos.

Afi nal, a his tó ria esta aí para lem brar que as cir -
cuns tân ci as ad ver sas sem pre se cons ti tu í ram como o
me lhor com bus tí vel para a ci vi li za ção exer ci tar seu me -
ca nis mo de cri a ção e para in du zir as pes so as a ul tra pas -
sar seus li mi tes ha bi tu a is.

Para es ses no vos tem pos re co nhe ço uma so ci e -
da de ci vil cada vez mais for te e or ga ni za da, pa u ta da em
va lo res onde a éti ca toma lu gar do opor tu nis mo, onde o
com pro mis so com o bem co mum está subs ti tu in do o fi si -
o lo gis mo e o cli en te lis mo, onde a so li da ri e da de vem ocu -
pan do os es pa ços an tes re ser va dos às pro mes sas sem
sen ti do e aos dis cur sos de ma gó gi cos.

O mo men to é pro mis sor para aque les que acre di -
tam num fu tu ro me lhor, me nos de si gual, mais jus to.

Por isso não pode ha ver de sa len to ou la men ta ção.
Ca be-nos ser par tí ci pes e não ape nas ex pec ta do -

res des ses no vos tem pos.
Mi nhas Se nho ras, meus Se nho res!
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As pro po si ções que já fiz e os  po si ci o na men tos
que as su mi não se cons ti tu em sim ples afir ma ti vas re tó ri -
cas ou de efe i to. O que dis se, as se ve rei sem medo de er -
rar. Não por achar que so zi nho se rei ca paz de se me ar
con quis tas, de re a li zar trans for ma ções, mas, sim, por
acre di tar na ma gis tra tu ra do meu es ta do.

Te nho ra zões de so bra para di zer que o Po der Ju -
di ciá rio do Ma ra nhão vem res pon den do pron ta men te às
le gí ti mas as pi ra ções de uma so ci e da de em ace le ra da
trans for ma ção.

Tra go, com esta afir ma ção, a mi nha ex pe riên cia à
fren te da Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça, onde pude
cons ta tar a po si ção de van guar da dos nos sos ma gis tra -
dos, tra du zi da não só pe los seus pen sa men tos mas,
prin ci pal men te, pe las ações de sen vol vi das.

O en ga ja men to dos ju í zes ma ra nhen ses nos di ver -
sos pro je tos de sen vol vi dos e even tos pro mo vi dos por
aque le Órgão foi, sem dú vi da, o gran de se gre do do su -
ces so al can ça do. A per ma nen te pre o cu pa ção que se en -
con tram im bu í dos, em fa zer cada vez me lhor, for jou mo -
de los exem pla res que se tra du zi ram em re sul ta dos prá ti -
cos, de efe ti va ção ple na men te pos sí vel.

Nos sos ju í zes já de ram mos tras de que sa bem es -
ti mu lar a va lo ri za ção da ci da da nia nos seus múl ti plos as -
pec tos, não só me di an te a atu a ção ju di can te do
dia-a-dia, como tam bém pela par ti ci pa ção e co o pe ra ção
em pro je tos e em pre en di men tos ca pa zes de pro mo ver a
va lo ri za ção do ser hu ma no. Mu ni dos de apu ra do es pí ri to 
pú bli co e sen ti men to de ci vis mo, ali men ta ram pro pos tas
e pro du zi ram inú me ras so lu ções para os pro ble mas da
jus ti ça e da co mu ni da de.

Por sua vez, os meus pa res. De sem bar ga do res
des te egré gio Tri bu nal, pres ti gi a ram-me por de ma is na -
que las ações de sen vol vi das pelo Órgão Cor re ci o nal da
Jus ti ça Esta du al sei que con ti nu a rão ao meu lado cons -
tru in do esta nova eta pa.

Por tan to, a afir ma ti va de po si ção de van guar da do
Po der Ju di ciá rio do Ma ra nhão está ali cor ça da no com -
por ta men to usu al de nos sos ma gis tra dos, de sem bar ga -
do res e ju í zes de 1º grau, cada vez mais cons ci en tes de
seus de ve res pe ran te a so ci e da de.

Esse novo con tex to, im põe ao Po der Ju di ciá rio
con ti nu ar a exer ci tar, de for ma cada vez mais di nâ mi ca e
cri a ti va, as suas fun ções ins ti tu ci o na is, se co lo can do
tam bém como agen te im pul si o na dor dos di re i tos es sen -
ci a is da pes soa hu ma na em nos so País.

A cons tru ção da ci da da nia co me ça a par tir do re co -
nhe ci men to de que toda pes soa tem di re i to a ter di re i tos.

Se nho ra Go ver na do ra Ro se a na Sar ney Mu rad.
Se nhor Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, De -

pu ta do Ma no el Ri be i ro.
Sei que po de mos ca mi nhar ain da mais, prin ci pal -

men te se sou ber mos apro ve i tar as opor tu ni da des de
apro fun dar a in te gra ção har mô ni ca en tre os Po de res
cons ti tu í dos, de ma ne i ra a bus car mos so lu ções nos pla -

nos ins ti tu ci o nal, le gis la ti vo e ad mi nis tra ti vo, que re -
ver te rão para toda a so ci e da de.

Ante ve jo re sul ta dos am pla men te sa tis fa tó ri os a se -
rem al can ça dos, sem que cada um des ses Po de res re -
sul te se quer ar ra nha do em sua au to no mia e in de pen -
dên cia. Essa co o pe ra ção é po li ti ca men te de se já vel e
tec ni ca men te fac tí vel e de li ne ia uma con ti nu a da e cres -
cen te ati vi da de con jun ta no fu tu ro.

Meus que ri dos co le gas De sem bar ga do res do Tri -
bu nal de Jus ti ça!

De se jo ago ra re gis trar, em meu nome e dos Emi -
nen tes De sem bar ga do res Mil son de Sou za Cou ti nho e
Etel vi na Ri be i ro Gon çal ves, ora em pos sa dos na Vi -
ce-Presidência des te Tri bu nal e na Cor re ge do ria Ge ral
da Jus ti ça, os agra de ci men tos pela con fi an ça que nos foi 
de po si ta da ao ser mos ele i tos para os car gos di re ti vos
des ta Cor te.

Nes ta hora, as su mo o com pro mis so de de sem pe -
nhar a fun ção pre si den ci al com al ti vez e com pe tên cia,
se re ni da de e equi lí brio, ca pa zes de hon rar a pre sen ça
de Vos sas Exce lên ci as como mem bros des ta Au gus ta
Casa.

Tam bém não po de ria de i xar de agra de cer às pa la -
vras pro fe ri das pelo meu an te ces sor, o Emi nen te De -
sem bar ga dor Anto nio Fer nan do Bay ma Ara u jo, cuja
ges tão que ora se en cer ra deve ser con si de ra da como
re al men te vi to ri o sa, con fir ma da pelo di na mis mo e efi -
ciên cia nas suas ações e pela in tran si gen te de fe sa das
ca u sas de in te res se do Ju di ciá rio.

Suas re a li za ções sem pre se pa u ta ram em ob je ti -
vos com os qua is ple na men te me iden ti fi co: uma jus ti ça
mais ágil, ba ra ta e aces sí vel a to dos quan to dela ne ces -
si tam.

Um exem plo mar can te des sa sua bri lhan te tra je tó -
ria à fren te do Ju di ciá rio ma ra nhen se pode ser tra du zi do
pelo in cre men to de mais de 50% do nú me ro de ju i za dos
es pe ci a is, sem con tar as re for mas, am pli a ções e re es tru -
tu ra ções que re a li zou em mais de uma de ze na.

Não pos so de i xar de ex ter nar um re co nhe ci -
men to à ge ne ro sa sa u da ção do meu co le ga e par ti cu -
lar ami go, o De sem bar ga dor Ja mil de Mi ran da Ge de -
on Neto, que, em nome da Cor te, ma ni fes tou a sua
con fi an ça e o seu apo io à ges tão que ora ini cio. Qu e -
ro ape nas re gis trar o quan to me sin to co mo vi do com
essa ma ni fes ta ção de apre ço aqui re ce bi da.

Agra de ço ao Dr. Ra i mun do No na to de Car va lho
Fi lho, Pro cu ra dor Ge ral da Jus ti ça, pe las suas pa la -
vras. Te nha a cer te za de que o Mi nis té rio Pú bli co,
pela im por tân cia cons ti tu ci o nal que de tém, terá sem -
pre des ta Casa o mais res pe i to so tra ta men to, a me re -
ci da e ne ces sá ria con si de ra ção.

Ao Dr. Ra i mun do Fer re i ra Mar ques, dig no Pre si -
den te da Sec ci o nal do Ma ra nhão, da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, de cla ro a mi nha gra ti dão pe las suas
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ma ni fes ta ções de apre ço. As suas po si ções em prol de
um Ju di ciá rio mais efi ci en te são ca u sas que tam bém
de fen do, já que este Po der deve cor res pon der à con fi -
an ça e respeito que o ci da dão nele de po si ta.

A to dos os ser vi do res do Po der Ju di ciá rio, des -
de aos mais hu mil des aos mais gra du a dos, os meus
agra de ci men tos pela aju da que me têm dado, cer to
de que, na me di da das suas atri bu i ções, con ti nu a rão
a co la bo rar na ta re fa de tor nar a Jus ti ça sem pre mais
efi ci en te e res pe i ta da.

De se jo ago ra fa zer uma re fe rên cia pes so al a
mi nha mu lher, Ja nia, e aos meus fi lhos, Naj la, Ta mir e
Jor gi nho, que me ou vem nes te mo men to. A eles o
meu agra de ci men to pela to le rân cia que sem pre ti ve -
ram, quan do não pude de di car-lhes a aten ção me re -
ci da, por es tar en vol vi do nes ta ca u sa que abra cei.
Pe ço-lhes, mais uma vez, que com pre en dam as
cons tan tes ocu pa ções do meu ofí cio e me per do em
pe las ho ras que não es ti ver mos jun tos.

Mi nhas Se nho ras e meus Se nho res!
Qu e ro, nes te mo men to, re no var a mi nha pro fis são

de fé na Jus ti ça e prin ci pal men te no Ju di ciá rio do Ma ra -
nhão, com pos to, na sua qua se to ta li da de, de de vo ta dos
ma gis tra dos, cons ci en tes dos seus de ve res pe ran te a
so ci e da de, com pro me ti dos em es ta be le cer no vas for -
mas e cam pos de atu a ção, ca pa zes de trans for mar em
re a li da de os ide a is de li ber da de e de ci da da nia.

Fi na li zo, afir man do que na Pre si dên cia des ta
Cor te, la de a do dos meus emi nen tes pa res, es ta rei
sem pre pron to a aco lher àque les que que i ram par ti ci -
par da cons tru ção do Ju di ciá rio do fu tu ro, ide a li zan do
so men te o me lhor, tra ba lhan do so men te pelo me lhor
e es pe ran do so men te o me lhor.

Que Deus me aju de a cum prir tão hon ro so en -
car go!

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Sena do res, em 27 de se tem bro de
1999, por meio do Re que ri men to nº 561/99, so li ci tei
ao Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, 
Alci des Tá pi as, uma sé rie de in for ma ções acer ca das
apli ca ções e re cur sos do BNDES. Em 11 de de zem -
bro pas sa do, S. Exª res pon deu à re fe ri da pro po si ção
de ma ne i ra in com ple ta, ig no ran do as se guin tes in da -
ga ções:

I – na ques tão 1, as in for ma ções re la ti vas ao va -
lor de cada fi nan ci a men to, seu ob je to, pra zo de pa ga -
men to, ca rên cia e taxa de juro; 

II – nas ques tões 3 e 4, as in for ma ções re fe ren -
tes ao de ta lha men to do por te das em pre sas be ne fi ci -
a das (uni for mi zan do os da dos de acor do com o úl ti mo 
cri té rio de clas si fi ca ção do ban co) com re cur so do
PIS/PASEP e do pró prio ban co, lis tan do o va lor de
cada fi nan ci a men to, seu ob je to, pra zo de pa ga men to, 
ca rên cia e taxa de juro ou re que ri do;

III – na ques tão 5, as in for ma ções re la ti vas ao
tipo de re cur so uti li za do pelo BNDES, o nome da em -
pre sa ou con sór cio be ne fi ci a do, a em pre sa ad qui ri da, 
ex pli ci ta do o va lor de cada fi nan ci a men to, pra zo de
pa ga men to, ca rên cia e taxa de juro;

IV – na ques tão 7, a lis ta gem dos mu ni cí pi os e
os cri té ri os ado ta dos pelo ban co para con ces são de
mi cro cré di to.

Além da com ple men ta ção das in for ma ções já
en vi a das, é ne ces sá rio que o BNDES uni for mi ze e in -
for me a ti po lo gia uti li za da nos da dos que de ve rão ser
en ca mi nha dos a esta Casa. Ape nas para se ter uma
idéia da fal ta de ho mo ge ne i za ção dos da dos apre -
sen ta dos pelo ban co, en tre 1995 e 1999, o BNDES
ado tou 5 (cin co) cri té ri os di fe ren tes para de fi nir o que
é mi cro, pe que na, mé dia e gran de em pre sa. Em re -
que ri men to que apre sen tei em 1998, o BNDES não
in for mou o cri té rio uti li za do para clas si fi car as em pre -
sas nas in for ma ções que me fo ram apre sen ta das.
So men te em de zem bro pas sa do, des co bri essa va ri -
e da de de de fi ni ções. É di fí cil acre di tar que o ban co as 
ado te no in tu i to de di fi cul tar a aná li se da evo lu ção de
seus de sem bol sos ao lon go dos anos.

Con si de ran do o dis pos to no art. 216 do Re gi -
men to Inter no des ta Casa, so li ci to re que rer ao Sr. Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio a
com ple men ta ção dos da dos en vi a dos, in for man do
que o pra zo cons ti tu ci o nal da res pos ta já ex pi rou. 

É pre ci so, por tan to, que o Mi nis tro Alci des Tá pi -
as sa i ba da sua res pon sa bi li da de em in for mar cor re -
ta men te à Casa, e que pos sam os da dos, so bre tu do
os re fe ren tes a ta ma nho de em pre sa, ser en vi a dos ao 
Se na do Fe de ral, de ma ne i ra que pos sa mos ter cri té ri -
os de com pa ra ção ra zoá ve is, ho mo gê ne os. Se o
BNDES, a cada ano, mo di fi ca os seus cri té ri os, en tão, 
que nos in for me qual se ria a clas si fi ca ção caso os cri -
té ri os não ti ves sem sido mo di fi ca dos, e a cada vez
que os mo di fi ca ano a ano.

So li ci to a aten ção de vi da de V. Exª no sen ti do de 
re que rer ao Mi nis tro do De sen vol vi men to que pres te
as in for ma ções cor re tas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, a Mesa re i te ra rá o pe di do de in -
for ma ção de V. Exª, in clu si ve ane xan do o dis cur so
que V. Exª faz nes te mo men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, lem bra a Se na do ra He lo i sa He le na
que, caso não haja a in for ma ção cor re ta, o Mi nis tro
es ta rá in cur so em cri me de res pon sa bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Sem 
dú vi da al gu ma, no bre Se na dor, des de que V. Exª
as sim o re que i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Pre si dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, as se guin tes Men sa -
gens:

Nº 4, de 2000 (nº 1.991/99, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a
até onze mi lhões de dó la res nor te-americanos, de
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de
De sen vol vi men to do Tu ris mo na Ama zô nia Le gal;

Nº 5, de 2000 (nº 1.992/99, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a
até quin ze mi lhões de dó la res nor te-americanos, 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 Se gun do Pro je to re la ti vo ao Pro gra ma Na ci o nal
do Meio Ambi en te – PNMA II; e

Nº 6, de 2000 (nº 1.993/99, na ori gem), de 21 
de de zem bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te
a até trin ta mi lhões e tre zen tos mil dó la res nor -
te-americanos, 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 a fi nan ci ar,
par ci al men te, o Pro je to de Assis tên cia Téc ni ca a
Sa ne a men to para Po pu la ção de Ba i xa Ren da.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Pre si dên cia re ce beu do Go ver no Esta do do Esta do
do Rio de Ja ne i ro o Ofí cio nº 683/99, de 10 de de -
zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do, nos ter mos da Re so -

lu ção nº 39, de 1999, a do cu men ta ção re fe ren te à
ofer ta de Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro da que le
Esta do, emi ti das no úl ti mo dia 1º de de zem bro de
1999, des ti na das ao giro de sua dí vi da mo bi liá ria
ven cí vel no 2º se mes tre de 1999.

O ex pe di en te, ane xa do ao res pec ti vo pro ces so,
vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/1, de 2000 (nº
308/99, na ori gem), de 13 de de zem bro úl ti mo, da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Jo in vil le, so li ci tan do, nos ter -
mos do Resolu ção nº 37, de 1999, au to ri za ção do
Se na do Federal para que pos sa ha bi li tar-se a con -
tra tar ope ra ção de cré di to des ti na da ao Pro gra ma
Na ci o nal de Apoio à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal 
dos Municí pi os – PNAFM.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –  O
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou em 4 de ja -
ne i ro de 2000 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.016, que “Abre ao
Orça men to Fiscal da União, em fa vor do Mi nis té -
rio da Inte gração Na ci o nal, cré di to ex tra or di ná rio
no va lor de R$5.000.000,00, para os fins que es pe -
ci fi ca”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran -
ças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re -
so lu ção nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co -
mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a 
ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Mo za ril do Ca val can ti

PMDB

Ja der Bar ba lho José Fo ga ça
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB
Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

Ma ri na Sil va Antô nio Car los Va la da res

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

50 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

João Ri be i ro Be ti nho Ro sa do
José Ro cha Cos ta Fer re i ra

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Mil ton Mon ti
Ce zar Schir mer Fer nan do Di niz

PSDB

Aé cio Ne ves Ju tahy Ju ni or

PT

João Fas sa rel la João Co ser

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:
Dia 10-1-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 11-1-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-1-2000 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 19-1-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 3-2-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Será 
fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 2-L-PFL/2000

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.014-1, de 30 
de de zem bro de 1999, que “Alte ra e acres ce dis po si ti -
vos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que re gu la
di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri -
al, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do João Ri be i ro
De pu ta do Ro nal do Vas con cel los

Su plen tes:
De pu ta do Wer ner Wan de rer
De pu ta do José Car los Vi e i ra

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 3-L-PFL/2000

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1.986, de 13
de de zem bro de 1999, que “Acres ce dis po si ti vos à
Lei nº 5.859/72, que dis põe so bre a pro fis são de em -
pre ga do do més ti co, para fa cul tar o aces so ao Fun do
de Ga ran tia de Tem po de Ser vi ço – FGTS, e ao se gu -
ro-desemprego”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do José Tho maz Nonô – Re la tor
De pu ta do Re gi nal do Ger ma no

Su plen te:
De pu ta do Zezé Per rel la
De pu ta do Joel de Hol lan da

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 4-L-PFL/2000

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a V. Exª os no -

mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te Li be ral que
fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa -
re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.008, de 14 de de zem -
bro de 1999, que “dis põe so bre a atu a ção das câ ma -
ras e dos pres ta do res de ser vi ços de com pen sa ção e
de li qui da ção, no âm bi to do sis te ma de pa ga men tos,
e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Ru bem Me di na – Pre si den te
De pu ta do Ger son Ga bri el li

Su plen tes:
De pu ta do Lael Va rel la
De pu ta do José Ro cha
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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 5-L-PFL/2000

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a V. Exª os no -

mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te Li be ral que
fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa -
re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.009, de 14 de de zem -
bro de 1999, que “as se gu ra per cep ção de gra ti fi ca -
ção por ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do José Car los Ale lu ia – Re la tor
De pu ta do Aldir Ca bral 

Su plen tes:
De pu ta do Ada u to Pe re i ra
De pu ta do Sér gio Bar cel los

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Olive i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 6-L-PFL/2000

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co a V. Exª os no -
mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te Li be ral
que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi -
tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.015-1, de 30 de
de zem bro de 1999, que “ins ti tui a Taxa de Ser vi ço
Admi nis tra ti vos – TSA, em fa vor da Su pe rin ten dên -
cia da Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, es ta -
be le ce pre ços a se rem co bra dos pelo Insti tu to Bra si -
le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is – IBAMA, cria a Taxa de Fis ca li za ção
Ambi en tal – TFA, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Pa u der ney Ave li no
De pu ta do Áti la Lins

Su plen tes:
De pu ta do José Melo
De pu ta do Fran cis co Gar cia

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – 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. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 3, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, e de acor do

com as tra di ções da Casa, seja en vi a da ao Go ver na -
dor Jo a quim Ro riz, do Dis tri to Fe de ral, men sa gem de
sen ti dos pê sa mes pelo trá gi co aci den te ocor ri do com
sua di le ta irmã, a Srª Iris Ro riz So la no, re sul tan do no
seu fa le ci men to. Nos so vo tos de pe sar se es ten dem
tam bém aos seus de ma is ir mãos, La u de mi ro de Je -
sus Ro riz, José Ro riz Agui ar, Ma ria Ce les te Ro riz
Gon çal ves, Ana Ro riz Car ne i ro e Edna Te re zi nha Ro -
riz Bar bo sa, bem as sim, ao es po so da fa le ci da, o jor -
na lis ta Luiz Ei nar Neri So la no e seus fi lhos Gil ber to,
Andréia e André Ro riz So la no, ro gan do a Deus para
que os con so le e os con for te nes te mo men to de tão
pro fun da dor.

Sala das Ses sões, 10 de ja ne i ro de 2000. –  Iris
Re zen de – Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Mesa to ma rá as pro vi dên ci as para o aten di men to da 
so li ci ta ção con ti da no ex pe di en te que aca ba de ser
lido.

Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
Mo za ril do Ca val can ti e Ma u ro Mi ran da 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL – TO) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te iní cio 
dos nos sos tra ba lhos le gis la ti vos, de se jo te cer al gu -
mas con si de ra ções em tor no dos tra ba lhos de sen -
vol vi dos du ran te o ano pas sa do, que se gu ra men te,
hon ra ram esta Casa.

Esta va a ler, Sr. Pre si den te, a mag ní fi ca Edi -
ção fe i ta pelo Se na do, re fe ren te aos gran des mo -
men tos do Par la men to bra si le i ro, quan do me de pa -
rei com um dis cur so do De pu ta do, en tão lí der da
UDN, Ada u to Lú cio Car do so, dis cur so pro nun ci a do
em 1963, nos agi ta dos dias do Pre si den te João
Gou lart, que an te ce de ram a Re vo lu ção de 1964.
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Nes te dis cur so, o en tão lí der da opo si ção la -
men ta va o de sen can to dos jo vens par la men ta res
com a ação do Con gres so, pou co efi caz, pou co ob -
je ti vo na so lu ção dos pro ble mas do povo e na re a li -
za ção dos so nhos dos que ama vam este país.

Cre io que não é o caso dos jo vens par la men -
ta res, e eu me in cluo en tre eles, que che ga ram a
esta mais alta Casa da Re pú bli ca no ano que aca -
bou de en cer rar.

Fo ram mais de 500 ma té ri as apre ci a das até
no vem bro do ano pas sa do, qua se 2.500 nes ses úl ti -
mos 4 anos. Des sas ma té ri as 1.864 fo ram apro va -
das, in clu in do me di das cons ti tu ci o na is, me di das pro -
vi só ri as, leis or di ná ri as, apro va ção de au to ri da des
para fun ções di plo má ti cas e ad mi nis tra ti vas.

No en tan to, não se es go tou nis to o tra ba lho do 
Con gres so, tra ba lho que devo re gis trar, deve ser
de bi ta do ao es for ço e de di ca ção dos in te gran tes
des ta Casa, em pri me i ro lu gar. Mas nada dis to se ria 
pos sí vel não fos se a com pe tên cia e a ca pa ci da de
de li de ran ça do Pre si den te Antô nio Car los Ma ga -
lhães, se cun da do pela equi pe da Mesa do Se na do,
que vem di ri gin do esta Casa com es pí ri to co o pe ra ti -
vo e de mo crá ti co, o que não lhe ti rou a ne ces sá ria
fir me za e ca pa ci da de de de ci são, quer em re la ção
às ques tões in ter nas, quer na re pre sen ta ção do
Con gres so pe ran te a Na ção e os de ma is po de res
da Re pú bli ca.

Devo con si de rar nes ta pers pec ti va, que mais
sig ni fi ca ti va do que os nú me ros, tem sido a qua li da -
de dos tra ba lhos des ta Casa, não só na sua fun ção
de le gis lar, mas de atu ar como sen sor das as pi ra -
ções da so ci e da de pela mu dan ça dos cos tu mes e
das con du tas des vi a das do po der pú bli co, fun ção
fis ca li za do ra atri bu í da a esta Casa.

Assim é que, além de pro mo ver o ex pur go
no pró prio Par la men to, o Con gres so e o Se na do
da Re pú bli ca, tem atu a do no Exe cu ti vo e no Ju -
di ciá rio, den tro de suas atri bu i ções cons ti tu ci o -
na is, in qui rin do, de nun ci an do, res pon den do à
de le ga ção que lhe foi dada pelo povo, não só de
le gis lar, mas de ze lar pelo bem pú b li co e pela
dig ni da de de re pre sentação.

Sem qual quer dú vi da, Sr. Pre si den te, as Co -
mis sões de Inqué ri to so bre o Ju di ciá rio e o Sis te ma
Fi nan ce i ro, de i xa rão o Bra sil di fe ren te se ado ta das
as me di das de cor ren tes das in ves ti ga ções e das
con clu sões apon ta das.

A Co mis são Espe ci al de com ba te à po bre za a
par das me di das que de ve rá ori gi nar como a cri a ção 

do Fun do Cons ti tu ci o nal, des per tou uma nova cons -
ciên cia no par la men to na área go ver na men tal e na
so ci e da de bra si le i ra so bre esta ver da de i ra ini qui da -
de que ca rac te ri za o Bra sil, das ex tre mas de si gual -
da des so ci a is e re gi o na is.

Cre io que esta nova cons ciên cia está em pur -
ran do o Bra sil a con si de rar cada vez mais, com ma i -
or res pon sa bi li da de, a ques tão do es tan ca men to do
pro ces so con tí nuo de ex clu são que em pur ra à si tu a -
ção de po bre za ou de mi sé ria ex tre ma, mais de 30% 
da po pu la ção bra si le i ra.

Con fir man do con clu sões da que la Co mis são, a
pes qui sa por Amos tras a Do mi cí lio, aca bou por re -
ve lar aos bra si le i ros que a par ce la mais rica da po -
pu la ção – a clas se mé dia, ain da que em po bre ci da,
e a clas se alta cons ti tu í da dos 10% mais ri cos, de -
tém 86% da ri que za na ci o nal, so bran do ape nas
14% para os 50% mais po bres.

A dis tân cia que vai en tre a mé dia de ren da
des ses 10% mais ri cos e a fa i xa mais po bre já ul tra -
pas sa a mar ca de 300 ve zes, si tu a ção que o Re la tó -
rio da ONU so bre o De sen vol vi men to Hu ma no de i xa 
de ca rac te ri zar como iní qua para con si de rá-la ver -
da de i ra men te de su ma na.

Se, no pas sa do, os ín di ces de cres ci men to do
PIB ou da ri que za na ci o nal a qual quer cus to, como
for ma de tor nar o país com pe ti ti vo na era da glo ba li -
za ção, ge rou esta imen sa dí vi da so ci al hoje, gra ças
a esta nova cons ciên cia, as su mi da por esta Casa,
em pri me i ra li nha, de ve-se di zer que os as pec tos
dis tri bu ti vos, a ques tão do em pre go e da ren da, está 
co me çan do a pe sar como ele men to es sen ci al na
for mu la ção das es tra té gi as de de sen vol vi men to, e
nas pre o cu pa ções de in gres so do país no pri me i ro
mun do, ou na eco no mia glo ba li za da.

Assim é que, com a apro va ção do pro je to re fe -
ren te a pro i bi ção de au to ma ção dos pos tos de ga so -
li na, que po de ria de ter mi nar o de sem pre go de cen -
te nas de mi lha res de fren tis tas, o Se na do deu uma
de mons tra ção ca bal de que o fa tor hu ma no, as po lí -
ti cas so ci a is pas sam a pe sar so bre as de ci sões re -
fe ren tes aos in te res ses na ci o na is.

Ali nho-me, Sr. Pre si den te, en tre aque les que,
ten do vo ta do fa vo ra vel men te àque la me di da como
uma ne ces sá ria me di da emer gen ci al, tem, no en tan -
to, pro fun da pre o cu pa ção tam bém com o avan ço
tec no ló gi co do país.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, como tem fal ta do
ao país uma cla ra de fi ni ção das po lí ti cas so ci a is da
pri o ri za ção do ho mem so bre o ca pi tal ou a ri que za
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tem ha vi do tam bém a au sên cia de uma po lí ti ca ade -
qua da de de sen vol vi men to tec no ló gi co, da pes qui sa 
ci en tí fi ca e da di fu são da tec no lo gia.

So bre tu do tem fal ta do uma es tra té gia de ade -
quar o rit mo, ou a ve lo ci da de da in tro du ção da tec -
no lo gia, em ge ral im por ta da e im pos ta pela glo ba li -
za ção, ao rit mo do de sen vol vi men to hu ma no e ins ti -
tu ci o nal do País.

Por isto, o pro je to apro va do deve ser con si de -
ra do um pro je to emer gen ci al e tran si tó rio, en quan to
se es tu dam me di das que vi a bi li zem ma i or har mo nia
en tre o de sen vol vi men to hu ma no e a in tro du ção da
tec no lo gia.

Re fi ro-me à in tro du ção de tec no lo gi as por que
num per cen tu al que deve se apro xi mar dos 90%
das tec no lo gi as in tro du zi das, na fal ta de de sen vol vi -
men to de tec no lo gi as ade qua das ou tec no lo gi -
as-nacionais, e im por ta do a um cus to al tís si mo e a
uma ve lo ci da de que, ao in vés de be ne fi ci ar a so ci e -
da de, só tem con se gui do au men tar a ex clu são.

Cito como exem plo a dis tri bu i ção de re cur sos
do Pro je to dos Ei xos de Inte gra ção e De sen vol vi -
men to – do PPA, que pre vê para in ves tir em de sen -
vol vi men to de Ciên cia e Tec no lo gia re cur sos de
ape nas R$1 bi lhão, num to tal pre vis to de 160
bilhões, ou seja, bem me nos de 1% – o que é uma
ali e na ção.

Cre io, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, que
esta ques tão de har mo ni za ção en tre a in tro du ção
ou o de sen vol vi men to da tec no lo gia e a ga ran tia de
em pre go e ren da dis tri bu í da, cons ti tui uma ques tão
ex tre ma men te gra ve e que não pode pas sar ba ti da.

Devo pro por, Sr. Pre si den te, a cri a ção de uma
sub co mis são, jun to à Co mis são de Assun tos So ci a is 
para, uti li zan do de con sul to ri as de alto ní vel, pro du -
zir es tu dos e su ges tões vol ta das à su pe ra ção de
pro ble mas de ta ma nha gra vi da de.

Será, Sr. Pre si den te, mais um pas so dado por
esta Casa, no rumo da cons tru ção de uma so ci e da -
de mais jus ta, mais hu ma na, mais con for me à dig ni -
da de hu ma na e às as pi ra ções do povo bra si le i ro,
nes te li mi ar do ter ce i ro mi lê nio.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Rede Glo -
bo de Te le vi são com ple tou 34 anos de in can sá vel
ope ra ção e, para bem ce le brá-los, pre pa rou um im -
pe cá vel dos siê que re su me suas ati vi da des de sen -
vol vi das em 98. Mais do que nos sas con gra tu la -
ções, é hora de o Bra sil re co nhe cer o pa pel in for ma -

ti vo, edu ca ci o nal, cul tu ral e al ta men te for ma dor da
Tevê Glo bo nas úl ti mas 3 dé ca das. Aliás, é gra ças a 
tão no bres com pro mis sos que a emis so ra con se gue 
man ter ín di ces de au diên cia tão ex pres si vos em to -
dos os can tos do País.

Nesse dos siê, to ma mos cons ciên cia de quão 
den sas e ex ten sas são suas ações a ser vi ço da
co mu ni da de. Ape sar de ser mos to dos te les pec ta -
do res as sí du os da Glo bo, pou cas ve zes so mos
con vo ca dos para uma re fle xão me nos pre con ce i -
tu o sa so bre o pa pel de edu ca do ra so ci al, na fren te 
da qual se pro je tam as trans mis sões de cen te nas
de pro du ções te le vi si vas da emis so ra. São inú me -
ros pro je tos do ta dos de ca rá ter in te i ra men te só -
cio-pedagógico, que se di lu em na hora de um jul -
ga men to in dis cu ti vel men te pre ci pi ta do. Por isso
mes mo, os pró pri os or ga ni za do res des se pri me i ro
dos siê já anun ci a ram a con ti nu i da de da pu bli ca -
ção para cada ani ver sá rio da emis so ra.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, des ta ca mos
o su ces so de que se co briu o pro je to Cri an ça Espe -
ran ça, des de sua ina u gu ra ção em 1983, que se tra -
du ziu, na prá ti ca, em cer ca de mil ho ras de cam pa -
nha trans mi ti da. Como se sabe, o pro je to visa à am -
pli a ção da cons ciên cia da po pu la ção bra si le i ra so -
bre os di re i tos da cri an ça, a pa ter ni da de res pon sá -
vel e, an tes de tudo, a im por tân cia da fa mí lia. 

Só con ta bi li zan do 98, os te les pec ta do res da
Glo bo efe ti va ram do a ções em tor no de 4 mi lhões de 
re a is. O va lor é in te i ra men te trans fe ri do para as con -
tas do Uni cef, que o apli ca no fun do de pes qui sas e
pro je tos para a me lho ria da edu ca ção in fan til. Du -
ran te o exer cí cio de 98, o Uni cef de sen vol veu nada
me nos que 12 pro je tos, além de pres tar as sis tên cia
a 78 es co las. De res to, um pro je to do qual o País só 
tem de or gu lhar-se.

No mes mo ras tro de su ces so, o pro je to Cri -
an ça Viva, que fun ci o na des de 95, tem sido co ro -
a do de êxi to. Nes se caso, o Uni cef trans fe re par -
te dos re cur sos ar re ca da dos para a Pas to ral da
Cri an ça, cujo tra ba lho, mé ri to e com pe tên cia na
área da as sis tên cia in fan til é ob je to de in con tes -
tá vel una ni mi da de no Bra sil e no mun do. Em 98,
mais de 180 mil cri an ças me no res de 6 anos fo -
ram as sis ti das, além de mais de 120 mil fa mí li as
aten di das pelo pro je to. Ade ma is, re fle tin do seu
com pro mis so de atu a ção jun to aos bol sões de
mi sé ria do País, o Cri an ça Viva con se guiu es ten -
der sua ação a 245 mu ni cí pi os, aten den do em
mé dia qua se 8 mil ges tan tes por mês. Como bem 
in for ma o re la tó rio da Glo bo, em 98, não mor reu
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se quer uma cri an ça en tre to das as me no res de 6
anos, em 40% das ci da des vi si ta das pelo Cri an ça 
Viva.

Do mes mo modo com pe ten te, a Ação Glo bal
tem mo bi li za do, por 6 anos con se cu ti vos, mu ti rões
na ci o na is pela ci da da nia. Tra ta-se de uma par ce ria
com o SESI, que pron ta men te se dis põe a ins ta lar,
sem pre aos sá ba dos, cen tra is de aten di men to para
emis são gra tu i ta de do cu men tos es sen ci a is ao exer -
cí cio da ci da da nia. Nos lo ca is onde se re a li zam os
aten di men tos, am bu la tó ri os tam bém são ins ta la dos,
nos qua is pro fis si o na is da me di ci na e da odon to lo -
gia vo lun ta ri a men te ofe re cem seus ser vi ços à co mu -
ni da de. Se gun do da dos da Glo bo, mais de 21 mi -
lhões de aten di men tos já fo ram re a li za dos des de a
cri a ção do pro je to, em 93.

Em con jun to com suas afi li a das es pa lha das
em todo ter ri tó rio bra si le i ro, em 98, a Tevê Glo bo
ins ti tu iu e ve i cu lou, na ci o nal men te, 24 cam pa nhas
de uti li da de pú bli ca. O mon tan te de in ves ti men to
cor res pon deu a qua se 90 mi lhões de re a is, dis tri bu í -
dos nas mais de 300 mil in ser ções pu bli ci tá ri as, que
to ta li za ram qua se 160 mil mi nu tos no ano. As prin ci -
pa is cam pa nhas de 98 se con cen tra ram na te má ti ca 
da Se gu ran ça no Trân si to, Cu i da dos com o Co ra -
ção, Den gue, Do a ção de San gue, Lixo, Me nin gi te,
Pne u mo nia, Sa ram po e Soro Ca se i ro. Ao lado das
men sa gens na ci o na is, as afi li a das pro mo ve ram
cam pa nhas lo ca is, re a li zan do apro xi ma da men te 60
mil in ser ções, numa fa i xa de in ves ti men to per to dos
30 mi lhões de re a is. 

Não é de todo des ca bi do lem brar que a Glo bo
foi pi o ne i ra na cri a ção e ve i cu la ção de cam pa nhas
de pre ven ção à Aids. Além do quê, a cam pa nha do
Soro Ca se i ro ren deu à emis so ra men ção no Re la tó -
rio das Na ções Uni das, como exem plo para o res to
do mun do. A con tri bu i ção des sa cam pa nha para
que a mor ta li da de in fan til por de si dra ta ção ca ís se
da pri me i ra ca u sa de mor te para a ter ce i ra foi in ter -
na ci o nal men te reconhe ci da.

Por ou tro lado, a Glo bo não es te ve de sa -
ten ta ao apo io que deve igual men te pres tar às
cam pa nhas con ce bi das por ter ce i ros, mas que
são de in te res se da so ci e da de bra si le i ra. No ano 
pas sa do, 82 cam pa nhas de en ti da des de in te -
res se pú bli co fo ram ve i cu la das na ci o nal men te
pela emis so ra. Isso eqüi va leu a qua se 5 mil in -
ser ções gra tu i tas, im pli can do mais de 130 mi -
lhões de re a is de es pa ços ce di dos. Nes se gru -
po, vale des ta car al gu mas cam pa nhas de ines ti -
má vel mé ri to so ci o e du ca ci o nal ve i cu la das em

98, tais como ”Asso ci a ção Par ce ria con tra as
Dro gas“, ”Ci da da nia con tra a Fome e a Mi sé ria“,
”Pre ven ção con tra a AIDS“ e ”Sín dro me de
Down“.

Na mesma linha de preocupação social, a
Globo se engajou em diversos projetos especiais
pelo Brasil inteiro. Organizou, em 97, o seminário
”São Paulo sem Medo“, em parceria com o Núcleo
de Estudos da Violência, da USP. Como resultado,
em 98, criou-se o Instituto São Paulo contra a
Violência, reunindo as principais entidades da
classe empresarial do estado, além de ter ensejado
a publicação do livro São Paulo sem Medo, uma
coletânea de todas as palestras e sugestões do
seminário.

Sr. Presidente, aliás, não é somente dentro
do Brasil que o trabalho educacional da Globo é
reconhecido, mas sobretudo para além de nossas 
fronteiras. E esse reconhecimento recai, de
maneira surpreendente, sobre a produção de
novelas, cuja dramaturgia não descarta sua
função socialmente pedagógica. Nos tópicos
abordados nas novelas, o Fantástico e o Jornal
Nacional não raramente se inspiraram para a
realização de campanhas nacionais. 

Por conta disso, em 94, a Population
Communication International conferiu à Rede Globo
honrado prêmio, como exemplo pela qualidade e
quantidade de mensagens educativas e de
utilidade pública inseridas, naturalmente, nas
tramas das novelas. Os principais temas abordados 
nas novelas exibidas em 98 consistiram,
preponderantemente, no combate às drogas, no
combate à exploração do trabalho de menores, no
direito dos soropositivos e na igualdade de direitos
entre raças e sexos, entre outros.

Para ser mais preciso e justo, a Globo
dispensa mais de 6 horas de sua programação
diária a programas educativos. Isso tudo sem levar
em consideração os documentários semanais,
como Globo Rural, Globo Repórter e Globo
Comunidade. Na verdade, para o cômputo das 6
horas, se enquadram o Telecurso 2000, Telecurso
com Telejornal 2000, Globo Educação, Globo
Ciência e Globo Ecologia.

Do ponto de vista da programação nacional em
geral, o quesito qualidade não pode ser objeto de
qualquer contestação. Só em 98, produziu quase 6
mil horas de programas nacionais, contratando mais
de 1.500 profissionais de vídeo, autores, elenco,
diretores e equipes de arte. Sem sombra de dúvida,
trata-se do maior índice de produção própria do Brasil 
e um dos maiores do mundo.
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Por último, não poderia deixar de mencionar a
extrema relevância do projeto ”Brasil 500 Anos“,
sobre o qual a Rede Globo, com justiça, clama
paternidade. Mais do que mobilizar ufanisticamente
toda a Nação, o projeto visa a sensibilizar a
sociedade, num esforço pela educação como base
principal do bem-estar para o povo brasileiro no futuro 
imediato. Em 98, deu-se a instalação de relógios em
todas as capitais, cujo propósito simbólico se
sustenta na sincronização da unidade nacional com o
compromisso de um País melhor.

Por isso e por muito mais, penhoro aqui meus
votos de felicidades à Rede Globo e sua direção,
manifestando meus agradecimentos a tantos e
valiosos serviços prestados pelo País nesses 34 anos 
de existência. Aproveito a ocasião, então, para
agradecer também pela belíssima publicação do
dossiê ”Balanço Social – Rede Globo 1998“ a mim tão 
gentilmente encaminhada. Muito sucesso! 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, familiares,
amigos e expressiva parte da população do nosso
Estado e da Capital do País choram, ainda, a perda
irreparável da Professora Íris Luzia Roriz Solano, de 
52 anos, irmã mais nova do Governador Joaquim
Roriz, do Distrito Federal, falecida no dia primeiro
deste mês, vítima de cruel acidente.

Consternados, todos tomaram conhecimento
de que, ao desembarcar de curta viagem num
helicóptero, a fim de continuar participando de
celebração religiosa na residência oficial do
Governador, a Professora Íris foi violentamente
atingida pelo rotor do aparelho, falecendo
instantaneamente.

Festejava-se a chegada do novo ano e o
primeiro aniversário da Administração do Governador 
Joaquim Roriz, quando foi observada a falta de uma
pequena Nossa Senhora de Fátima. Dona Íris,
prestativa como sempre, de imediato prontificou-se a
buscar a imagem que de hábito os acompanhava,
nessas ocasiões especiais, desde quando a família a
trouxera de Portugal.

A Professora Íris Luzia Roriz Solano, além de
exercer, com zelo e competência, o cargo de
Conselheira de Administração da Companhia de
Eletricidade de Brasília – CEB, foi exemplar mãe
de família.

Dedicada praticante da religião católica,
envolveu-se, de modo especial, nas tarefas que
objetivavam a garantia de amparo permanente aos

necessitados, mantidas pela igreja de sua
predileção, onde esteve nos momentos que
antecederem o fatal acidente.

Segundo estimativas, à missa de corpo
presente e ao velório compareceram, além de
outras autoridades, lideranças políticas e
empresariais, familiares e amigos, cerca de
duzentas pessoas, entre as quais se incluíam o
Presidente Lourival Dantas, da Federação das
Indústrias de Brasília – FIBRA; os Secretários de
Estado Odilon Aires, Manoel de Andrade, Tadeu
Fillipelli e Carin Nabut; o Presidente Michel Temer,
da Câmara Federal; e os ex-Governadores de
Goiás Íris Rezende e Henrique Santillo.

Dona Íris foi, sem nenhuma dúvida, uma pessoa 
que, mercê de extremada dedicação à família e de
sempre bondosa assistência aos mais pobres,
poderia ser apontada como feliz, conforme a
definição de Dom Helder Câmara, como toda aquela
que ”passa pela vida tendo mil razões para viver“.

Por isso, certamente, também o grande
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, desta
Capital, tenha parecido pequeno para acolher tão
imenso número de participantes, quando da
celebração, às 19 horas e 30 minutos do último dia 7
de janeiro, da Missa de sétimo dia do seu falecimento.

Com esta breve intervenção, Senhor
Presidente, desejamos endereçar à família
enlutada, especialmente ao Jornalista Luiz
Solano, esposo; aos jovens Humberto, Andréia e
André, filhos; ao Governador Joaquim Roriz e
aos demais membros dessa tradicional e
respeitada família do Estado que representamos
nesta Casa, a expressão do nosso sentimento de 
profundo pesar pelo prematuro e doloroso
desaparecimento de dona Íris Luzia Roriz Solano.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE  (Ademir Andrade) – A

Presidência lembra as Srªs. e aos Srs. Senadores
que a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, dia 11 do corrente, será destinada aos
trabalhos das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, cujas reuniões estão marcadas,
respectivamente, para as 10 e 17 horas e 30 minutos.

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.

Está en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 45 mi nu tos.)
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Ata da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 11 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães e Ge ral do Melo

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Agne lo Alves  – Alber to
Sil va – Alva ro Dias – Amir Lan do – 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 Tá vo -
la – Bel lo Par ga – Car los Be zer ra – Car los Pa tro -
cí nio – 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 – Emi lia Fer nan des – 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 i sa He le -
na – Hugo Na po leão – Iris Re sen de – Ja der Bar -
ba lho – Jef fer son Pé res – João Alber to Sou za –
Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri -
pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra – José 
Fo ga ça – José Jor ge – 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 Alcãn ta ra
– Lú dio Co e lho – Luiz Este vão – Luiz Otá 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 Ju 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 –
Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Re ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião
Ro cha – Ser gio Ma cha do  – Te o tô nio Vi le la Fi lho
– Tião Vi a na – Wel ling ton R ober 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 78 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 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

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 426, de 1999, de 14 do cor ren te úl ti mo, co -
mu ni can do a san ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
7, de 1999 (nº 3.651/97, na que la Casa), 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, trans -
for ma do na Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999.

PARECER

PARECER Nº 2, DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998
(subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que al te ra o art. 29 e acres -
cen ta ar ti go à Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Nes ta Co mis são, para exa me, nos ter mos dos
arts. 367 e 368 do Re gi men to Inter no, subs ti tu ti vo da
Câ ma ra à pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção e epí -
gra fe, de ini ci a ti va do Se na do, ora sub me ti da à sua
re vi são como pro pos ta nova, em ra zão de ter sido
mo di fi ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos após sua
apro va ção por una ni mi da de nes ta Casa em dois tur -
nos de vo ta ção na úl ti ma ses são le gis la ti va or di ná ria
da le gis la tu ra pas sa da.

A pro pos ta tem por ob je ti vo es ta tu ir li mi tes para
o to tal da des pe sa com o fun ci o na men to do Po der Le -
gis la ti vo Mu ni ci pal me di an te a al te ra ção do art. 29 da
Car ta de 1988.

As mo di fi ca ções in tro du zi das pela Câ ma ra dos
De pu ta dos à pro pos ta apro va da pelo Se na do fo ram,
em es sên cia:

a) a ex clu são dos gas tos com pes so al ina ti vo do 
to tal da des pe sa do Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal (in -
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clu si ve os Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas do Mu -
ni cí pio) ao es ta be le cer-se os seus li mi tes de dis pên -
di os;

b) a re du ção de seis para qua tro ní ve is da es ca -
la que es ta be le ce a re la ção in ver sa en tre o per cen tu al 
de gas tos com o Po der Le gis la ti vo do Mu ni cí pio e a
sua po pu la ção, eli mi nan do, por con se guin te a pre vi -
são das fa i xas po pu la ci o na is I) in fe ri or a dez mil ha bi -
tan tes, II) de dez mil a cin qüen ta mil e, III) daí até cem
mil, ado tan do-se o li mi te de des pe sa do re fe ri do Po -
der em oito por cen to de to das as suas re ce i tas para
Mu ni cí pi os com po pu la ção in fe ri or a cem mil ha bi tan -
tes (dez mil na pro pos ta apro va da pelo Se na do), em
sete por cen to, para os com po pu la ção com pre en di da 
en tre cem mil e qui nhen tos mil (na pro pos ta do Se na -
do esse ní vel sub di vi dia-se: sete por cen to – de dez
mil a cin qüen ta mil ha bi tan tes; seis por cen to – de cin -
qüen ta a cem mil ha bi tan tes; e, cin co por cen to – de
cem mil a qui nhen tos mil ha bi tan tes), re ser van do-se
os per cen tu a is de seis e cin co por cen to para os in ter -
va los po pu la ci o na is com pre en di dos en tre tre zen tos
mil e qui nhen tos mil ha bi tan tes e aci ma de qui nhen tos 
mil ha bi tan tes, res pec ti va men te, re je i tan do, to da via,
os per cen tu a is de qua tro e três por cen to para os ní -
ve is po pu la ci o na is su pe ri o res, pre vis tos na pro pos ta
apro va da nes ta Casa;

c) a pro i bi ção de a Câ ma ra Mu ni ci pal gas tar
mais de se ten ta por cen to de suas do ta ções to ta is
com a fo lha de pa ga men to in clu si ve sub sí di os dos
Ve re a do res;

d) a atri bu i ção da prá ti ca de cri em de res pon sa -
bi li da de ao Pre fe i to Mu ni ci pal que efe tu ar re pas se de
re cur sos que su pe re o li mi te es ta be le ci do pela Cons -
ti tu i ção, ou que o de i xe de re pas sar até o dia vin te de
cada mês ou o faça em va lor in fe ri or à pro por ção do
mon tan te fi xa do na lei or ça men tá ria;

e) a fi xa ção de li mi tes para os sub sí di os dos ve -
re a do res como pro por ção do sub sí dio do de pu ta do
es ta du al, em ra zão in ver sa á po pu la ção mu ni ci pal,
clas si fi ca da em seis fa i xas de ha bi tan tes;

f) a vi gên cia da emen da pas sa a ser 1º de ja ne i -
ro de 2001 (e não a par tir da data de sua pu bli ca ção
como es ta va na pro pos ta do Se na do).

De ve mos ob ser var que a pro pos ta foi bem aco -
lhi da na Câ ma ra dos De pu ta dos, não obs tan te ter
sido apro va da com mo di fi ca ções no fi nal da ses são
le gis la ti va do ano pas sa do, pois ob te ve 360 vo tos de
um to tal de 366, no pri me i ro tur no, e o apo io de 362
dos 367 vo tan tes, no se gun do tur no.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 356,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve 
quan to ao mé ri to, so bre pro pos ta de emen da à Cons -
ti tu i ção, es pe ci al men te, nes te caso, quan to às mo di fi -
ca ções in tro du zi das pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Te mos a ob ser var que ao re la tar a ma té ria nes -
sa Casa, por oca sião de sua tra mi ta ção ini ci al, apre -
sen ta mos subs ti tu ti vo à pro pos ta que, no en tan to, foi
re je i ta do, o qual con ti nha, em par te, o con te ú do da
pro pos ta apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
mor men te quan to aos ní ve is da es ca la que re la ci o na
in ver sa men te per cen tu a is má xi mos de gas tos com o
Po der Le gis la ti vo do Mu ni cí pio e a sua po pu la ção,
pre vis tos em seu art. 1º.

Na que la oca sião opi na mos que a re fe ri da es ca -
la de ve ria ser mo di fi ca da, me di an te a se guin te jus ti fi -
ca ção, ver bis:

Ou tros sim, en ti da des na ci o na is re pre -
sen ta ti vas dos Ve re a do res vêm dis cu tin do a 
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção em tela
e têm ar gu men ta do que os per cen tu a is nela 
fi xa dos para gas tos com o Po der Le gis la ti vo 
são in su fi ci en tes, es pe ci al men te no que se
re fe re aos Mu ni cí pi os com ma i or po pu la ção.

Ade ma is, se gun do en ten de mos, a
Cons ti tu i ção deve, na me di da do pos sí vel
tra zer pa râ me tros ge ra is, evi tan do de ta lha -
men tos ex ces si vos.

Des sa for ma, es ta mos pro pon do mo di -
fi ca ção do art. 1º da pro po si ção para re du zir 
a es ca la de per cen tu a is de re ce i ta que pode 
ser des pen di da com o Po der Le gis la ti vo mu -
ni ci pal vis-à-vis com a res pec ti va po pu la -
ção, de seis fa i xas, como cons ta da pro po si -
ção, para três fa i xas, da se guin te for ma: a)
oito por cen to, para Mu ni cí pi os com po pu la -
ção até com mil ha bi tan tes; b) sete por cen -
to para aque les mu ni cí pi os com po pu la ção
su pe ri or a cem mil e in fe ri or a um mi lhão de
ha bi tan tes; c) seis por cen to para aque les
mu ni cí pi os com po pu la ção igual ou su pe ri or
a um mi lhão de ha bi tan tes.

No nos so subs ti tu ti vo su ge ri mos tam bém me -
lhor de ta lha men to do cri me de res pon sa bi li da de pre -
vis to no art. 2º da pro pos ta ori gi nal sob o se guin te
ar gu men to, ver bis:

Além dis so, as en ti da des re pre sen ta ti -
vas dos Ve re a do res ar gu men tam que, por
ve zes, o Po der Exe cu ti vo não ob ser va os
pra zos le ga is re fe ren tes ao re pas se de re -
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cur sos para o Po der Le gis la ti vo, o que traz
di ver sos pro ble mas para as Ca sas le gis la ti -
vas mu ni ci pa is.

Como me di da des ti na da a fa zer com
que o Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal cum pra es -
ses pra zos, es ta mos pro pon do, con for me su -
ges tão de en ti da des re pre sen ta ti vas de Ve -
re a do res, que a inob ser vân cia, pelo Pre fe i to,
dos pra zos aci ma alu di dos con fi gu re cri me
de res pon sa bi li da de con tra o li vre exer cí cio
do Po der Le gis la ti vo, des de que com pro va da 
a cul pa do che fe do Exe cu ti vo Mu ni ci pal.

Di an te do ex pos to, en ten de mos que as mo di fi -
ca ções in tro du zi das pela Câ ma ra dos De pu ta dos na 
pro pos ta ori gi nal me re cem ser in te gral men te aco lhi -
das por esta Casa, do mes mo modo como apro va -
mos por una ni mi da de a pro pos ta em sua tra mi ta ção
ini ci al, pois en ten de mos que hou ve o seu aperfei -
ço a men to.

Se no mé ri to a pro pos ta me re ce elo gi os, tam -
bém nada te mos a ob je tar quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de e re gi men ta li da de, pois o tex to
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos con ser va a
subs tân cia da pro pos ta ori gi nal una ni mi men te aco lhi -
da nes ta Casa.

To da via, inobs tan te não ha ver re pa ros a fa zer
quan to à re da ção do tex to, de vem ser fe i tas as in dis -
pen sá ve is adap ta ções exi gi das pela Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998, que dis ci pli na a ela bo ra ção de pro po si -
ções le gis la ti vas, des ta can do as no vas re da ções me di -
an te o acrés ci mo das ini ci a is NR (nova re da ção) ao fi nal 
dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is mo di fi ca dos e apli can -
do a nu me ra ção se qüen ci al al fa nu mé ri ca aos iné di tos.

Di an te do ex pos to, opi na mos, nos ter mos do art. 
133, I, do Re gi men to Inter no, pela apro va ção da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998,
quan to ao mé ri to, à cons ti tu ci o na li da de e à re gi men -
ta li da de, ob ser van do, con tu do, a ne ces si da de de
ade quá-la às re gras pre vis tas na Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998.

É o voto.
Sala da Co mis são, 11 de ja ne i ro de 2000. –

José Agri pi no, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re la -
tor – Lú cio Alcân ta ra – Pe dro Si mon – Re nan Ca -
lhe i ros – Ro ber to Fre i re (Ven ci do) – Ra mez Te bet –
Antô nio Car los Va la da res (Ven ci do) – Ma ria do
Car mo Alves – Ro me ro Jucá (Ven ci do) – José
Alen car – Mo za ril do Ca val can ti (Absten ção)  –
Agne lo Alves – Edu ar do Su plicy (Absten ção) – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ro meu Tuma.

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

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, 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, es ta mos hoje nes -
ta tri bu na após uma con vo ca ção que não foi pro vo ca -
da por nós, do Con gres so. E é in te res san te, pois o
Pre si den te da Re pú bli ca con vo ca-nos, mas a im pren -
sa por ta-se como se ti ves se ha vi do uma au to con vo -
ca ção, in clu si ve cri ti ca o cus to. 

Te nho ou vi do co i sas in te res san tís si mas. Um re -
pór ter, um dia des tes, veio per gun tar-me: ”Mas por
que o pa ga men to?“ E eu dis se-lhe que até abria mão
do pa ga men to, que não era esse o pro ble ma. Mas al -
guém que está de fé ri as e é con vo ca do para tra ba lhar
de ve rá de i xar de re ce ber se vai ter des pe sas de des lo -
ca men to, se terá de se man ter lon ge de sua fa mí lia? 

Não fi quei fe liz com a con vo ca ção e pen so que
a ma i o ria dos Par la men ta res tam bém não, mas ela foi 
ne ces sá ria. O Pre si den te não ti nha ou tra al ter na ti va,
pre ci sa va con vo car, por dois fa to res. Um de les são as 
me di das pro vi só ri as, pe las qua is não te mos sim pa tia, 
mas que, quan do pu bli ca das, pre ci sam ime di a ta men -
te ser apre ci a das; e o ou tro é o an ti go FEF, hoje des -
vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

A Pre si dên cia da Re pú bli ca, Sr. Pre si den te, Srªs. 
e Srs. Se na do res, pre ci sa dar con ti nu i da de a uma sé -
rie de obras, de fi ni das como pri o ri tá ri as, mas o Orça -
men to ain da não foi vo ta do. E mes mo que ti ves se sido
e vin cu la do es ti ves se, o Go ver no não te ria como to car
as obras do Avan ça Bra sil e de ou tros pro gra mas.  

Para que o pú bli co que está nos ou vin do e nos
ven do pela TV Se nado en ten da: é como se um tra ba -
lha dor re ce bes se mil re a is por mês para gas tar na
ma nu ten ção da sua casa, no sus ten to da sua fa mí lia,
a sua mu lher exe cu tas se isso, re ce ben do o di nhe i ro
para fa zer fe i ra, pa gar o co lé gio das cri an ças e tudo o
que tem di re i to, e ele dis ses se que que ria fi car com
20% des se di nhe i ro para gas tar com o que qui ses se.

Isso equi va le, Srªs. e Srs. Se na do res, a um ter -
ço de to das as ar re ca da ções do País, ou seja, a R$27 
bi lhões. É di nhe i ro. No en tan to, o Pre si den te pre ci sa
to car obras im por tan tes. Por isso, eu con cor do com
Sua Exce lên cia: pre ci sa mos vo tar a pro pos ta de Des -
vin cu la ção de Re cur sos da União, DRU, an ti go FEF,
até por que con cor da mos com os pro gra mas es pe ci a -
is do Go ver no Fe de ral. Então, nós, da Ban ca da go -
ver nis ta, te mos obri ga ção de fa zê-lo. Não con cor do,
con tu do, que isso te nha de ser fe i to numa con vo ca -
ção es pe cial. Pa ciên cia, ela ocor reu, e nós es ta mos
aqui. E, para mi nha tris te za, vejo to dos os dias crí ti -
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cas ao Con gres so, como se ti ves se ha vi do uma au to -
con vo ca ção. Não hou ve. Quem nos con vo cou foi o
Pre si den te da Re pú bli ca, por que ha via ma té ri as ur -
gen tes a se rem vo ta das, como, por exem plo, o an ti go
FEF, hoje DRU.

Mas não é só isso: ou tras ma té ri as tam bém pre -
ci sam ser vo ta das. Estou pre o cu pa do por que va mos
ser ata ca dos de novo pela im pren sa. Por quê? Por que
há mais de 30 ma té ri as na pa u ta, a gran de ma i o ria
para con tar pra zo de tra mi ta ção. Não va mos vo tar es -
sas ma té ri as, até por que não há como vo tá-las. Na re -
a li da de, es ta mos con tan do tem po re gi men tal, ne ces -
sá rio. E, como se fos se uma pro pa gan da en ga no sa,
da qui a pou co vão di zer que o Con gres so não vo tou as 
ma té ri as. De novo, é pre ci so que a im pren sa te nha
uma cer ta le al da de para com o Con gres so, para que
não se ja mos a ”Geni“: o Pre si den te con vo ca, e nós le -
va mos as pan ca das. Faz-se uma pa u ta de ma té ri as
que não va mos po der vo tar, que es tão ali para que seja 
con ta do o tem po re gi men tal, e de po is vão di zer: não
vo ta ram – como se nós fôs se mos os res pon sá ve is.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço o
no bre ami go e Se na dor pelo Mato Gros so do Sul, Ra -
mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ney Su as su na, bus co apar teá-lo por que esse as sun -
to foi ob je to do pro nun ci a men to que fiz on tem nes ta
Casa, qua se na di re ção do pro nun ci a men to de V. Exª. 
Como eu tam bém, V. Exª de fen de o Con gres so Na ci -
o nal e o Po der Le gis la ti vo, que tem, ine ga vel men te,
tra ba lha do mais do que nun ca se tra ba lhou nes te
País. Nar rei aqui um diá lo go que tive com for man dos
de um cur so su pe ri or no Esta do de Mato Gros so do
Sul, e eles me mo ti va ram, por que, re al men te, esta
con vo ca ção ex tra or di ná ria só pode ser en ten di da
com base nas ex pli ca ções que V. Exª, com mu i ta pro -
pri e da de, traz à tri bu na. Mas sabe qual é o res pon sá -
vel por tudo isso, a meu ver? É a ex ces si va con cen -
tra ção de ren da que exis te no País. Em ver da de, não
há opo si ção à nos sa con vo ca ção; nin guém está ace i -
tan do é que re ce ba mos aju da de cus to. É isso que
está de i xan do a po pu la ção in dig na da – te mos de ser
fran cos. Se es ti vés se mos tra ba lhan do sem re ce ber
além da qui lo que re ce be mos, não ha ve ria essa in dig -
na ção. A aju da de cus to está pre vis ta na Cons ti tu i ção
e no Re gi men to Inter no, mas a so ci e da de não se con -
for ma com ela. E não se con for ma por quê? Por que
há ex ces si va con cen tra ção de ren da nes te País. Ain -
da hoje de ma nhã, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, es tá va mos a de ba ter uma emen da

cons ti tu ci o nal que pro põe a cri a ção do Fun do de
Com ba te à Po bre za. Como po de mos ex pli car à po pu -
la ção que es ta mos re ce ben do R$16 mil de aju da de
cus to? Po si ti va men te, isso não tem ex pli ca ção. Te -
mos um pro ble ma que não con se gui mos ex pli car
para a po pu la ção. Re al men te, não há como ex pli cá-lo 
com a dis pa ri da de de ren da que exis te no Bra sil. É o
que acho. Ontem, no meu pro nun ci a men to, Se na dor
Ney Su as su na, abor dei ou tro as sun to, um pro ble ma
que vi ir ra di ar-se den tro do Con gres so Na ci o nal: acho
– e re ce bi o apo io do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no – que 
três me ses de re ces so é mu i to. Expli quei on tem, com a 
aju da de S. Exª, que essa tra di ção re pu bli ca na no
País, de três me ses de fé ri as, é de cor rên cia da an ti ga 
di fi cul da de de o par la men tar co mu ni car-se com as
suas ba ses. Hoje, en tre tan to, esse pro ble ma está ul -
tra pas sa do. Tal vez pu dés se mos so lu ci o ná-lo ten do o
mes mo di re i to dos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is.
Trin ta dias de fé ri as é su fi ci en te para nós. Por que 90
dias? Não vejo ra zão para isso. Tan to é ver da de que
eu como V. Exª, que fo mos ele i tos em 1994 e to ma -
mos pos se em 1995 só não fo mos con vo ca dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, ex tra or di na ri a men te, em ju -
lho úl ti mo. Sem pre hou ve con vo ca ção ex tra or di ná ria
para os par la men ta res em pos sa dos a par tir de 1995.
Pode ser ne ces sá rio, en tão, um re es tu do da Cons ti tu -
i ção e, de po is, do Re gi men to Inter no, para li mi tar mos
ore ces so para 30 dias. Des se modo, tal vez seja pos -
sí vel re sol ver o pro ble ma, que é re al men te an gus ti an -
te. Qu e ro pa ra be ni zá-lo, por que V. Exª está em de fe -
sa de um Con gres so Na ci o nal que quer tra ba lhar e
pro du zir. Seja como for, va mos apro ve i tar esta con -
vo ca ção ex tra or di ná ria para pro du zir, no li mi te das
nos sas for ças, para o bem des te País. Mu i to obri ga -
do a V. Exª e pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ra mez Te bet. Exul to com a
in ter fe rên cia de V. Exª, por que, re al men te, pen sa mos
da mes ma ma ne i ra. Ontem, tive um dia mu i to ocu pa do 
e não no tei que V. Exª ti nha fe i to um pro nun ci a men to
na mes ma li nha do meu, como aca ba de di zer V. Exª.

Na ver da de, va mos le var a cul pa por uma con -
vo ca ção que não fo mos nós que fi ze mos. A ma i o ria
das ma té ri as co lo ca das na pa u ta não é im por tan te,
bus ca-se ape nas ga nhar pra zo. Não va mos vo tá-las
ago ra. Na re a li da de, te mos de vo tar a DRU, que in clu -
si ve vai con fli tar com o Orça men to. Está ali o Pre si -
den te da Co mis são de Orça men to, oSe na dor Gil ber to 
Mes tri nho, que está con vo can do para hoje ain da,
às18 ho ras, uma re u nião, que pro va vel men te vai vo -
tar tam bém o Orça men to, que já vai ter 20% des vin -
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cu la dos pela vo ta ção que fa re mos aqui, se tudo der
cer to.

A mi nha pre o cu pa ção, no en tan to, não é só
essa. Pre o cu pa-me tam bém o fato de que não es ta -
mos des vin cu lan do os re cur sos ape nas para um exer -
cí cio, mas para vá ri os anos, ul tra pas san do até mes -
mo, se a mi nhas ano ta ções es ti ve rem cor re tas, o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Esse fato me re ce ser ana li sa do. Fa ze mos uma lei or -
ça men tá ria que que re mos seja a mais real pos sí vel.
Esta mos até fa lan do em um or ça men to de li be ra ti vo e
não au to ri za ti vo, o que já tive a hon ra de fa zer há al -
guns anos. Ou seja, que re mos que nos sas de li be ra -
ções se jam cum pri das. Mas, de re pen te, di ze mos que 
va mos ex clu ir 20%. É algo em que de ve mos pen sar.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – V. Exª me 
per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Gos ta ria
de fa zer ape nas dois co men tá ri os so bre o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Abor do em pri me i ro lu gar a con vo ca -
ção ex tra or di ná ria. O Se na dor Ra mez Te bet, como
sem pre, foi mu i to fe liz. S. Exª tem gran de fa ci li da de
de ex pres são e con se gue tra du zir com pre ci são seu
pen sa men to, que é qua se o pen sa men to co mum. O
que in co mo da é o fato de re ce ber mos pela con vo -
cação ex tra or di ná ria, por que, a ri gor, tra ta-se de
matéri as im por tan tes, que ne ces si tam de de li be ra -
ção. Se va mos con se guir vo tar to das ou não é uma
ques tão que de pen de rá mu i to de nós. O Par la men to
tam bém tem ra zões po lí ti cas, que não são es tra nhas,
ao con trá rio, são pró pri as dos par la men tos, seja onde
es ti ve rem lo ca li za dos. 

So bre a ques tão de ha ver ape nas 30 dias de re -
ces so, pen so que de ve mos pen sar a res pe i to. Por
quê? As con vo ca ções ex tra or di ná ri as, que têm sido
re gra e não ex ce ção, in clu si ve por ca u sa do vo lu me
de me di das pro vi só ri as edi ta das...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Fi ze -
mos aqui essa ob ser va ção.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Mes mo
des con si de ran do as con vo ca ções ex tra or di ná ri as, o
Par la men to bra si le i ro é um dos par la men tos que mais 
se re ú ne no mun do. Ten do em men te esse fato, va -
mos exa mi nar com cal ma se esse re ces so de 30 dias
é ou não su fi ci en te e como de ve mos pro ce der. O que
está sub ja cen te a essa dis cus são é a ques tão do pa -
ga men to pe las ses sões ex tra or di ná ri as. Esse é o pro -
ble ma. Como vi ve mos numa so ci e da de tre men da -
men te in jus ta, quem re ce be – ain da que le gi ti ma do
pelo Re gi men to, pela Cons ti tu i ção ou pelo que for –

sem pre está pas sí vel de crí ti ca, so bre tu do em se tra -
tan do de po lí ti cos, de ho mens pú bli cos, e de uma im -
por tân cia con si de rá vel, como a que nos é paga pela
con vo ca ção ex tra or di ná ria. Qu an do a con vo ca ção
era uma ex ce ção, isso cha ma va me nos a aten ção.
To da via, como ela se tor nou qua se uma re gra, evi -
den te men te isso pas sou a cha mar a aten ção da Na -
ção. A se gun da ob ser va ção que que ro fa zer é re la ti va 
ao Orça men to. Como dis se V. Exª, se apro var mos a
des vin cu la ção de re ce i ta da União, es ta re mos in tro -
du zin do um fa tor de ma i or li be ra li da de para que o
Exe cu ti vo pos sa agir no que tan ge ao Orça men to. A
exem plo do que já fi ze ram vá ri os ou tros Se na do res,
apre sen tei pro je to re gu la men tan do o ar ti go da Cons ti -
tu i ção que dis ci pli na a ela bo ra ção do Orça men to. Infe -
liz men te, a ma té ria não tem me re ci do mu i ta aten ção;
quem se in te res sou mu i to por ela foi o Se na dor Wal -
deck Orne las. Che gou-se a cons ti tu ir uma sub co mis -
são da Co mis são de Orça men to – pen so que sob a
Pre si dên cia de V. Exª à épo ca –, mas ela não teve
pros se gui men to. Re a pre sen tei o pro je to nes ta Le gis -
la tu ra. Há um dis po si ti vo do pro je to que con si de ro mu i -
to im por tan te, prin ci pal men te após a po lê mi ca que sur -
giu quan do o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães ma -
ni fes tou a sua dis po si ção para pa tro ci nar uma emen da 
cons ti tu ci o nal para tor nar o Orça men to...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – De li be -
ra ti vo.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Não. A
idéia é tor ná-lo im pe ra ti vo, ou seja, o que está no
Orça men to deve ser exe cu ta do. Inspi ra do na ex pe -
riên cia ame ri ca na, no pro je to que apre sen tei co lo quei 
um ar ti go que me pa re ce mu i to opor tu no: se o Go ver -
no não fi zer al gu ma des pe sa pre vis ta no Orça men to e 
qui ser apli car as ver bas a ela re fe ren tes em ou tro ob -
je to, terá que sub me ter essa mu dan ça à apro va ção
do Con gres so. Se ria ga ran ti do o di re i to ao Exe cu ti vo
de fa zer uma mu dan ça des se tipo – não se ria to tal -
men te im pe ra ti vo, por que a des pe sa pode se tor nar
des ne ces sá ria ou po de rá acon te cer ou tra si tu a ção de 
ma i or ur gên cia que re que i ra aque la ver ba –, mas o
Con gres so te ria de apro vá-la. Em ou tras pa la vras, o
Con gres so de ve rá ma ni fes tar-se di zen do ”sim“ ou
”não“ à mo di fi ca ção que o Exe cu ti vo pre ten de im por.
Se ria uma fór mu la con ci li a do ra en tre a si tu a ção atu al, 
que é de li ber da de pra ti ca men te to tal para o Exe cu ti -
vo, e o Orça men to im pe ra ti vo que al guns es tão de -
fen den do. Lem bro que nem nos Esta dos Uni dos a
peça or ça men tá ria é to tal men te im pe ra ti va, já que o
Po der Exe cu ti vo tem a fa cul da de de en vi ar a pro pos ta 
de mu dan ça para o Con gres so, para que este diga se
con cor da ou não com a mu dan ça. E mais: na que le
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país, vige o de cur so de pra zo; ou seja, se o Con gres -
so não se ma ni fes ta, con si de ra-se que o Con gres so
está re je i tan do a al te ra ção que o Exe cu ti vo pro põe.
Tal vez essa seja uma for ma con ci li a do ra – na tu ral -
men te, essa pro pos ta de ve rá ser sub me ti da ao exa -
me de to dos, à opi nião de to dos os Con gres sis tas –
en tre a si tu a ção atu al, que re al men te me pa re ce de
ex ces si va li ber da de para o Exe cu ti vo, e a ou tra pro -
pos ta, que se ria uma ca mi sa-de-força, tor nan do im -
pe ra ti va a exe cu ção or ça men tá ria.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, há qua tro anos, apre sen tei uma
pro pos ta no sen ti do de tor nar de li be ra ti vo o Orça -
men to, ou seja, o que fos se de li be ra do aqui va le ria.
Essa pro pos ta se ria uma al ter na ti va ao Orça men to
au to ri za ti vo; hoje só au to ri za mos, e o Go ver no faz se
qui ser. Não bas tan do isso, o Go ver no ain da cria o
FEF! Nós, base po lí ti ca do Go ver no, te mos que apro -
var, por que apro va mos pro gra mas como o Avan ça
Bra sil e ou tros.

Qu an do me re fe ri à con vo ca ção, quis dar va zão
à mi nha con tra ri e da de e à mi nha pre o cu pa ção re sul -
tan tes da le i tu ra diá ria de ar ti gos de jor nal em que so -
mos cri ti ca dos, como se ti vés se mos fe i to uma au to -
con vo ca ção, o que não é ver da de. Esta mos aqui con -
vo ca dos pela Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Mas eu que ria, Sr. Pre si den te, quan do ocu pei
esta tri bu na, fa zer dois co men tá ri os. Um era esse que 
dou por en cer ra do, agra de cen do os apar tes dos Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ra mez Te bet.

Em se gun do lu gar, que ro di zer que até que en -
fim co me ça a cho ver no Nor des te! Pou cas re giões do
meu Esta do es tão sem chu vas; as chu vas ain da são
in su fi ci en tes, mas já co me ça a cho ver. Já se sabe
que não mor re re mos de sede nes te ano.

Como é ruim ser po bre! É ter rí vel! Per ten cer a
uma re gião po bre é re al men te di fí cil. Pe di mos água e
pe di mos fren tes de tra ba lho, que não po dem aca bar
de ime di a to, por que a chu va não é maná: a chu va cai, 
tem que se plan tar, es pe rar bro tar e co lher. Mas não é 
só isso, Sr. Pre si den te. Além de pe dir para que es sas
fren tes se jam pror ro ga das, ago ra te mos que pe dir se -
men tes, im ple men tos e cré di to. Com três anos de
seca, os nos sos agri cul to res es tão que bra dos e pre ci -
sam de aju da para pro du zir.

Como é ter rí vel ocu par mos a tri bu na para di zer:
”Ami gos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, pre ci sa mos
ago ra de se men tes e de im ple men tos!“. É pre ci so
tam bém que o Ban co do Bra sil e ou tras ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras po nham re cur sos à dis po si ção dos pro du -
to res nor des ti nos, para que pos sa mos, com o nos so
tra ba lho, com o suor do nos so ros to, pro du zir o nos so

ali men to. Não que re mos es mo la, que re mos me i os
para tra ba lhar.

O Nor des te já foi o ce le i ro do Bra sil. No pri me i ro
ci clo eco nô mi co, pro du zía mos mu i to açú car. O me -
lhor pau-brasil re co lhi do nes te País era o de Per nam -
bu co, da Pa ra í ba ou do Rio Gran de do Nor te. Mas faz
tem po que isso ocor reu. Hoje, em ra zão do des ca so
que nos vi ti mou, ve mo-nos obri ga dos a pe dir aju da.

E falo não ape nas em nome de mi nha re gião.
Olhar para o meu ami go Gil ber to Mes tri nho me faz
lem brar que por si tu a ção se me lhan te pas sa a Re gião
Nor te. O mes mo ocor re no Cen tro-Oeste e em to das
as re giões me nos pri vi le gi a das do Bra sil: pre ci sa mos
es tar per ma nen te men te pe din do aju da ao Go ver no
Fe de ral. La men to que isso seja pre ci so. Eu gos ta ria
que não pre ci sás se mos ocu par a tri bu na para, nes te
se gun do mo men to do meu pro nun ci a men to, di zer
que pre ci sa mos sub si di ar es sas ati vi da des e ti rar pro -
ve i to da chu va que fi nal men te che ga ao Nor des te.

Qu e ro agra de cer a to dos e apro ve i tar, já que é a
pri me i ra vez que ocu po a tri bu na nes te ano, para de se -
jar a to dos um ano ma ra vi lho so. Que o nos so Con gres -
so re al men te con si ga mos trar do que é ca paz! O ano
de 1999 foi um ano de mu i to tra ba lho. A nos sa Co mis -
são de Eco no mia ba teu to dos os re cor des, tra ba lhou a
todo va por, ou viu to dos os Go ver na do res, de ba teu to -
dos os as sun tos. Nes te ano já fi ze mos um acor do com
a Co mis são de Eco no mia da Câ ma ra para, jun tos, de -
ba ter mos to dos os as sun tos im por tan tes e acom pa -
nhar mos to das as ações da equi pe eco nô mi ca.

Se Deus qui ser, nós, Par la men to, va mos es tar
per ma nen te men te atu an do nes se sen ti do, para me -
lhor as ses so rar o Go ver no Fe de ral e, ao mes mo tem -
po, de fen der os in te res ses do nos so povo.

Mu i to obri ga do. Se Deus qui ser, mu i ta paz para
to dos!

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos -
ta ria de re que rer a mi nha ins cri ção para uma co mu ni -
ca ção no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A sua
ins cri ção está fe i ta, e a pa la vra lhe será dada se hou -
ver pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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. (Pa u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra
por 20 mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem ti ve mos
opor tu ni da de de pro vo car um de ba te nes te ple ná rio
so bre a ques tão do sis te ma ban cá rio bra si le i ro, so bre
o pro ces so de des na ci o na li za ção das ins ti tu i ções do
sis te ma fi nan ce i ro e so bre os ris cos que daí po de ri am 
ad vir para o equi lí brio da nos sa eco no mia e para o
Esta do, que fi ca ria com pou cas con di ções de ge rir a
po lí ti ca eco nô mi ca e fi nan ce i ra do País.

Hoje, ti ve mos opor tu ni da de de ler uma ma té ria,
pu bli ca da no Jor nal do Bra sil, na co lu na do Jor na lis -
ta Cris ti a no Ro me ro, que traz um lon go pro nun ci a -
men to, a ex po si ção de uma sé rie de idéi as atri bu í das
ao Sr. Hé lio Mat tar, Se cre tá rio de Po lí ti ca Indus tri al do 
Mi nis té rio de De sen vol vi men to.

So bre esse as sun to, te mos as sis ti do, há al gum
tem po, a um de ba te – às ve zes, mais in ten so, ou tras,
mais con ti do – en tre cor ren tes de pen sa men to a que
se fi li am mu i tos que de fen dem uma po lí ti ca mais
agres si va de de senvol vi men to e ou tros que sus ten tam 
que o de sen vol vi men to virá como uma con se qüên cia
do pró prio pro ces so de es ta bi li za ção da eco no mia,
como con se qüên cia da ma nu ten ção dos fun da men tos
da es ta bi li da de da eco no mia. Qu a is quer ou tras ten ta ti -
vas de des vi ar esse cur so, de in ter fe rir na eco no mia do 
País para pro vo car o de sen vol vi men to, se ri am ten ta ti -
vas frus tra das que cons ti tu i ri am ape nas ”bo lhas de
cres ci men to“ su ce di das por no vos pe río dos de ins ta bi -
li da de da econo mia e re tor no da in fla ção.

Hoje, no Jor nal do Bra sil, na co lu na do Jor na -
lis ta Cris ti a no Ro me ro, há uma sé rie de afir ma ções
do Sr. Hé lio Mat tar, Se cre tá rio de Po lí ti ca Indus tri al do 
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, que aler ta para uma
se gun da onda de des na ci o na li za ção. Ele diz que no -
va men te va mos ser pu ni dos por uma onda de des na -
ci o na li za ção; quer di zer, ha ve rá trans fe rên cia pa tri -
mo ni al de em pre sas bra si le i ras para em pre sas es -
tran ge i ras. Ele é mu i to ta xa ti vo quan do aler ta para o
fato de que não de ve mos ter pejo de di zer que te mos
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to in dus tri al. Ele diz
que a au sên cia de uma po lí ti ca in dus tri al já é uma po -
lí ti ca in dus tri al. Ou seja, de i xar as co i sas acon te ce -
rem sem ne nhu ma in ter ven ção do Esta do, sem ne -
nhu ma pre o cu pa ção de cri ar ins tru men tos de cré di to
e de in cen ti vos que fa vo re çam o cres ci men to in dus -
trial, isso, por si só, já é uma po lí ti ca in dus tri al. Eu di -
ria que essa é uma an ti po lí ti ca in dus tri al.

Ele tam bém aler ta para o fato de que no pas sa -
do fo ram co me ti dos al guns equí vo cos que con sis ti -

ram em es ti mu lar ape nas al guns se to res in dus tri a is.
Fala es pe ci fi ca men te so bre o se tor de pa pel e ce lu lo -
se, que te ria con su mi do, num pro gra ma de apo io ofi -
ci al, US$13,8 bi lhões. Ele acha que é pre ci so es ti mu -
lar as in dús tri as bra si le i ras a ofe re ce rem cré di tos e in -
cen ti vos. Numa sín te se que achei mu i to in te res san te
– por isso, vou lê-la –, ele diz que es sas po lí ti cas in -
dus tri a is de vem ge rar em pre go e fa vo re cer a des con -
cen tra ção do de sen vol vi men to, a me lho ria do ba lan -
ço de pa ga men to e o for ta le ci men to da em pre sa de
ca pi tal bra si le i ro e de ca pa ci ta ção tec no ló gi ca do
País. Esses se ri am os qua tro pres su pos tos de uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to in dus tri al que ele con si -
de ra ne ces sá ria para o País. O jor na lis ta aler ta que,
no ramo da te le fo nia fixa, que, re cen te men te, foi ob je -
to de pri va ti za ção, só há uma em pre sa de ca pi tal bra -
si le i ro, que é a Te le mar; to das as ou tras são em pre -
sas es tran ge i ras. Se to mar mos em con ta que mu i tas
des sas em pre sas ad qui ri ram es ses ati vos com ge ne -
ro sos fi nan ci a men tos do Esta do, com re nún cia fis cal
e com o par ce la men to des ses pa ga men tos, va mos
con clu ir que hou ve re al men te uma gran de fa ci li da de
para que es sas em pre sas pe ne tras sem no Bra sil e
par ti ci pas sem des se mer ca do.

E há mais: é o caso de se ques ti o nar se o
BNDES deve fi nan ci ar em pre sas es tran ge i ras que
que i ram par ti ci par do mer ca do bra si le i ro ou deve
apo i ar es sas em pre sas bra si le i ras que es tão exan -
gues, mu i tas de las sem ca pi tal e re cur sos para se lan -
ça rem num pro ces so de ex pan são das suas ati vi da -
des, ga nhan do, in clu si ve, a com pe ti ti vi da de ne ces sá -
ria, a mo der ni za ção e o do mí nio das no vas tec no lo gi -
as. Essa é uma per gun ta a se fa zer.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me um apar te, no bre Se na dor?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – No -
bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, sou um de fen sor ar do -
ro so da eco no mia de mer ca do. Pen so que, his to ri ca -
men te, fi cou pro va do que o mer ca do tem mu i to mais
ca pa ci da de ge ra do ra de ri que za do que o Esta do.
Mas es tou igual men te con ven ci do de que um país
com o ta ma nho, a di ver si da de ge o grá fi ca e as de si -
gual da des do Bra sil não pode pres cin dir da pre sen ça
do Esta do, prin ci pal men te como for mu la dor de po lí -
ticas eco nô mi cas. É in con ce bí vel que o Esta do bra -
si leiro não te nha uma po lí ti ca in dus tri al, não te nha
uma po lí ti ca de cor re ção das de si gual da des re gi o na is 
e uma po lí ti ca de fa vo re ci men to das em pre sas na ci o -
na is. Por que não? Não sou xe nó fo bo. A xe no fo bia é
uma bur ri ce an tes de tudo, mas o ca pi tal es tran ge i ro
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é bem-vindo. Mas não há fi ru la, não há ar gu men ta ção 
de eco no mis ta que me con ven ça de que é cor re to um
ban co es ta tal fi nan ci ar em pre sas es tran ge i ras e, às
ve zes, fi nan ci ar em pre sas es tran ge i ras para ad qui rir
o con tro le de em pre sa es ta tal. Olho com mu i ta in ve ja
um país como a Co réia do Sul, um país de de sen vol -
vi men to mé dio como o nos so, que não ape nas be ne -
fi ci ou as em pre sas na ci o na is como tam bém se dá ao
luxo de ter três gran des trans na ci o na is, como a Hyun -
dai Da e wo, a Sam sung e a LG, que con cor rem em
igual da de de con di ções com as gran des mul ti na ci o -
na is ame ri ca nas, ja po ne sas e eu ro péi as. Faz in ve ja o 
fato de um país como a Co réia – que veio lá de ba i xo,
que há 50 anos não era nada, era um zero à es quer da 
– ter pos si bi li ta do um de sen vol vi men to eco nô mi co à
base do ca pi tal na ci o nal. Des sa for ma, con cor do in te -
i ra men te com as apre ci a ções de V. Exª e com as des -
se au tor, no sen ti do de que o Go ver no bra si le i ro pre -
ci sa sem pre ter po lí ti cas de de sen vol vi men to. Meus
pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to!

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, diz o Se cre tá rio Hé lio Mat tar:
”Sem ne nhu ma xe no fo bia, de ve mos dar iso no mia à
em pre sa de ca pi tal na ci o nal“. Quer di zer, ace i ta-se o
mer ca do como um ele men to re gu la dor da eco no mia.
Di zia o Pri me i ro-Ministro fran cês Jos pin: ”Eu que ro
uma eco no mia de mer ca do; o que não que ro é uma
so ci e da de de mer ca do“.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Já
re pe ti essa fra se.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – V. Exª
já repe tiu essa afir ma ção. Essa é uma fra se so bre a
qual po de mos me di tar. A di fe ren ça é su til, mas tem
um sig ni fi ca do mu i to re le van te, na me di da em que
não con si de ra o mer ca do como algo ca paz de re sol -
ver to das as as si me tri as que o pró prio pro ces so de
com pe ti ção e de fun ci o na men to da eco no mia ter mi na 
pro vo can do.

Espe ro que esse de ba te, que está sen do tra zi do a 
pú bli co pelo Se cre tá rio de Po lí ti ca Indus tri al do Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to, seja um fer men to para ati var
esse as sun to den tro e fora do Go ver no, uma vez que
ele mes mo anun cia a pos si bi li da de de uma se gun da
onda de des na ci o na li za ção, que vai ter mi nar var ren do o 
res tan te de em pre sa de ca pi tal na ci o nal que ain da está
so bre vi ven do nes se cam po de mu i tas di fi cul da des.

Sr. Pre si den te, tra go, mais uma vez, essa ques -
tão à dis cus são, para que pos sa mos re fle tir so bre
isso. Ain da hoje se fa lou na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre o pa pel do BNDES –
foi uma ob ser va ção tra zi da à dis cus são pelo Se na dor 
Ro ber to Fre i re – como o gran de agen te e ins tru men to 

do de sen vol vi men to na ci o nal, me di an te o fi nan ci a -
men to de em pre en di men tos de gran de im por tân cia
es tra té gi ca para o País, mas es ses re cur sos são li mi -
ta dos por dois fa to res de cons tran gi men to: o vo lu me
de re cur sos e a si tu a ção das em pre sas, que, en di vi -
da das, já não têm ca pa ci da de, nas con di ções vi gen -
tes, de to mar no vos em prés ti mos, por que os ju ros
são ele va dos. Essa ques tão, por tan to, per ma ne ce
como algo que sus ci ta o de ba te, pro vo ca dis cus são e
tal vez vá nos le var a um pon to de equi lí brio en tre es -
sas pro pos tas. 

Hoje, fa la-se mu i to na re for mu la ção do sis te ma
de pri va ti za ção das ro do vi as e es tá-se che gan do à
con clu são de que as re gras es ta be le ci das são frou -
xas, não pro du zem a co er ção que às ve zes é ne ces -
sá rio exer ci tar-se so bre as em pre sas con ces si o ná ri -
as, seja na ma nu ten ção das ro do vi as, seja na re a li za -
ção dos in ves ti men tos que es ta vam pre vis tos, seja
em ques tões li ga das à pre ser va ção am bi en tal, como
o des li za men to de bar re i ras. Em Re zen de, no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, a pre fe i tu ra pro cu ra le var a em pre -
sa con ces si o ná ria da Du tra a fa zer gran des plan ti os
de ár vo res para con ten ção das bar re i ras, evi tan do-se 
os des li za men tos que têm pro vo ca do aci den tes e in -
ter rup ção de trá fe go.

É sem pre ne ces sá rio tra zer mos esse tipo de
pro ble ma à dis cus são, por que po de re mos che gar a
pon tos de equi lí brio que de fen dam o le gí ti mo in te res -
se do povo bra si le i ro, in clu si ve da pou pan ça na ci o nal. 
Se não há em pre sa na ci o nal, como po de re mos pen -
sar em pou pan ça na ci o nal?

Era essa, Sr. Pre si den te, a mi nha con tri bu i ção a 
esse de ba te, a essa dis cus são.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta 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. Anto nio Car los Ma ga lhães, 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 Anto nio Car -
los Va la da res. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia 

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos anos,
a re la ção do Esta do com o se tor su cro-alcooeiro
vem-se al te ran do de ma ne i ra sig ni fi ca ti va, tan to que,
atu al men te, são li vres a pro du ção do açú car e do ál -
co ol e a sua co mer ci a li za ção, tan to in ter na quan to ex -
ter na. Entre tan to, di an te da que da acen tu a da do con -
su mo do ál co ol com bus tí vel, com seus ne fas tos re fle -
xos na ca de ia pro du ti va do se tor, o Go ver no Fe de ral
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re sol veu to mar uma sé rie de me di das que as se gu rem 
a co mer ci a li za ção e o con su mo des se ál co ol com bus -
tí vel e dêem a ne ces sá ria so li dez a esse seg men to
pro du ti vo.

Entre es sas me di das do Go ver no Fe de ral, des ta -
cam-se o au men to do per cen tu al de adi ti va ção do ál co -
ol ani dro à ga so li na; a pro i bi ção do uso da mis tu ra de
me ta nol-etanol à ga so li na, que com pe tia com o con su -
mo do ál co ol; a ele va ção da alí quo ta do im pos to de im -
por ta ção; a aqui si ção dos es to ques ex ce den tes de ál -
co ol; e o fi nan ci a men to dos pro du to res para a es to ca -
gem do ál co ol. Entre tan to, mes mo com es sas me di das
do Go ver no Fe de ral, o se tor su cro-alcooleiro ne ces si ta
ain da se ar ti cu lar me lhor com o Go ver no e de seu apo io
para que su pe re a si tu a ção de cri se por que pas sa, a fim 
de que te nha ma i or sus ten ta bi li da de eco nô mi ca.

O Go ver no Fe de ral, jun ta men te com De pu ta -
dos, Se na do res e re pre sen tan tes do se tor su -
cro-alcooleiro, cri ou a Co mis são Inter mi nis te ri al do
Açú car e do Álco ol – CIMA, que, por meio de fre qüen -
tes ne go ci a ções, tem pro cu ra do tor nar viá vel um con -
jun to de pro ce di men tos e me di das de apo io a esse
se tor. Con for me de li be ra ção da Mesa do Se na do Fe -
de ral, fui in di ca do, jun ta men te com o Se na dor Ge ral -
do Melo, para, em nome des ta Casa, in te grar o CIMA
e par ti ci par des sas ne go ci a ções e en ten di men tos. Te -
nho, jun ta men te com o no bre Se na dor Ge ral do Melo,
acom pa nha do com in te res se e de di ca ção os tra ba -
lhos des se Con se lho e, como é do meu de ver, pres ta -
do con tas não so men te à Mesa, como tam bém ao
Ple ná rio des ta Casa.

Assim, gos ta ria de co mu ni car que, con for me en -
ten di men tos man ti dos com a Se cre ta ria Exe cu ti va do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to e de li be -
ra ção da úl ti ma re u nião dos mem bros re pre sen tan tes 
dos pro du to res de ál co ol, açú car e for ne ce do res de
cana no Co mi tê Con sul ti vo do CIMA, fi cou acor da do
que será re a li za da uma re u nião com re pre sen tan tes
da que les seg men tos para que se es ta be le çam as di -
re tri zes e ações para o ano 2000, e a pa u ta para a ne -
go ci a ção com o Go ver no Fe de ral. Essa re u nião está
mar ca da para o dia 13 de ja ne i ro, por tan to, quin -
ta-feira pró xi ma, às 10h, na Sala 2 da Ala Nilo Co e lho, 
no Se na do Fe de ral.

Srªs e Srs. Se na do res, ao dar-lhes ciên cia des -
sa im por tan te re u nião, gos ta ria de con vi dá-los a dela
par ti ci pa rem, para que, as sim, em con jun to, pos sa -
mos me lhor co nhe cer os pro ble mas do se tor su -
cro-alcooleiro bra si le i ro, com vis tas a au xi li ar a sua
re cu pe ra ção e o seu for ta le ci men to.

Sr. Pre si den te, gos ta ría mos, se pos sí vel, de
con tar com a pre sen ça de V. Exª na aber tu ra des ses
tra ba lhos. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ”Flo res
do re ces so“ – com essa irô ni ca ex pres são, os cro nis -
tas po lí ti cos cos tu mam de sig nar as de cla ra ções ou
os pse u do-eventos pro ta go ni za dos por al gu mas au -
to ri da des du ran te a cal ma ria em que mer gu lham os
três Po de res nos fe ri a dos de fim de ano. Afi nal, esse
pe río do sempre exi ge dos edi to res e re pór te res de
Bra sí lia es for ços her cú le os de ima gi na ção pro fis si o nal 
para pre en che rem as la cu nas do no ti ciá rio e as sim
ten ta rem cap tu rar uma in cer ta mi ga lha de aten ção de
le i to res, ou vin tes e te les pec ta do res, com pre en si vel -
men te mais pre o cu pa dos com o in ter câm bio de mi mos 
na ta li nos, a tro ca de vo tos de Ano Bom, as fé ri as de
ve rão junto à fa mí lia, ou en tão com as an gus ti an tes
pers pec ti vas da ma jo ra ção do Impos to Pre di al e de
for te au men to dos pre ços do ma te ri al es co lar. 

É pos sí vel – e, como es pe ro ser ca paz de aqui
de mons trar, tam bém de se já vel – que a en tre vis ta
con ce di da pelo Se cre tá rio-Geral da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, ao jor -
nal O Glo bo, no pe núl ti mo do min go de 1999, pron ta -
men te re per cu ti da nos de ma is ve í cu los na ci o na is de
co mu ni ca ção, se en qua dre nes sa cu ri o sa ca te go ria
da bo tâ ni ca po lí ti ca. Em suas de cla ra ções àque le diá -
rio ca ri o ca, o im por tan te ar ti cu la dor po lí ti co do Pla nal -
to in di cou a con ve niên cia de o Con gres so Na ci o nal
abrir um de ba te sé rio e apro fun da do acer ca da ado -
ção do sis te ma par la men ta ris ta de go ver no.

Na opi nião do Sr. Se cre tá rio-Geral, o sim ples
en vol ver da re for ma po lí ti co-eleitoral e par ti dá ria con -
du zi ria a esse des fe cho, con fe rin do ao Le gis la ti vo
uma me di da de res pon sa bi li da de go ver na men tal fi -
nal men te à al tu ra dos po de res que lhe fo ram ou tor ga -
dos pela Car ta de 88, na for mu la ção e fis ca li za ção
das po lí ti cas pú bli cas.

Cum pre lem brar que a atu al Cons ti tu i ção, con -
quan to ela bo ra da em cli ma de eu fo ria par la men ta ris -
ta (a pon to de ha ver aco lhi do o me ca nis mo da me di da 
pro vi só ria), aca bou con for man do-se a um en xer to
pre si den ci a lis ta de úl ti ma hora, o que, para seus nu -
me ro sos crí ti cos nas efe ras ju rí di ca e po lí ti ca, se la ria
seu des ti no como hí bri do de sa jus ta do, um per ma nen -
te con vi te à ins ta bi li da de e ao im pas se en tre os Po de -
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res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo. Em pou cas pa la vras, um
fran kens te in cons ti tu ci o nal. 

É bem pro vá vel até que, por es ta rem ci en tes do
po ten ci al dis rup ti vo de sua pro ble má ti ca obra de en -
ge nha ria po lí ti ca, os cons ti tu in tes hou ve ram por bem
in se rir-lhe uma sa í da de emer gên cia, ou vál vu la de
es ca pe, na for ma do art. 2º do Ato das Dis po si ções
Tran si tó ri as, que pre via a re a li za ção de ple bis ci to so -
bre for ma (mo nar quia ou re pú bli ca) e sis te ma de go -
ver no (par la men ta ris mo ou pre si den ci a lis mo).

Ora, o re sul ta do da con sul ta po pu lar de 21 de
abril de 1993 se pul tou, mais uma vez, as es pe ran ças
dos de fen so res do go ver no de ga bi ne te (en tre os
qua is re so lu ta men te me in cluo), como já ocor re ra 30
anos an tes, no ple bis ci to de 6 de ja ne i ro de 1963, so -
bre cujo con tex to his tó ri co pre ten do co men tar, com a
ne ces sá ria bre vi da de, um pou co mais adi an te.

De ime di a to, po rém, é pre ci so re co nhe cer que a 
mera evo ca ção des ses epi só di os traz em si uma ad ver -
tên cia sé ria a to dos quan tos ten ci o nem con du zir a dis -
cus são po lí ti ca do par la men ta ris mo para além do jar dim 
de hi pó te ses, es pe cu la ções e pe ti ções de prin cí pio
onde são cul ti va das as ino cen tes flo res do re ces so.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que qual quer ten ta -
ti va de res sus ci tar o sis te ma par la men ta ris ta, ao ar re -
pio da ex pres sa von ta de po pu lar, tão-somente para
sa tis fa zer as an si e da des da co a li zão go ver nan te
fren te a uma cri se su ces só ria de to na da pela im pos si -
bi lidade de re e le ger o novo pre si den te, que foi e con -
tinuará sen do o seu ma i or fi a dor, qual quer ten ta ti va
nes se sen ti do, re pi to, não con se gui rá dis far çar o bo -
lo ren to odor do gol pis mo que por tan to tem po con ta -
mi nou a pro pos ta do par la men ta ris mo e co briu de in -
com pre en são e des con fi an ça a in ten ção de seus pro -
pug na do res mais sin ce ros, ten do à fren te a fi gu ra
ines que cí vel do De pu ta do ga ú cho Raul Pil la, lí der do
an ti go Par ti do Li ber ta dor.

No tem, Srªs e Srs. Se na do res, que o mes mo
Pil la, na que le que, sob to dos os de ma is as pec tos, se -
ria o mo men to da con sa gra ção de uma luta ini ci a da
com a Re vo lu ção de 1923 no Rio Gran de do Sul, sob
o co man do de Jo a quim Fran cis co de Assis Bra sil,
aque le mes mo Raul Pil la não pôde so pi tar uma nota
de profunda pre o cu pa ção, no dis cur so à Câ ma ra dos 
Depu ta dos de 1º de se tem bro de 1961, jus ti fi can do
seu voto pela emen da par la men ta ris ta. Apro va da sob
a for ma de Ato Adi ci o nal nº 4 e pro mul ga da em 3 de
se tem bro da que le ano, a fim de con tor nar o veto dos
mi li ta res à pos se do Vi ce-Presidente João Gou lart na
es te i ra da re nún cia de Jâ nio Qu a dros, fora re a pre -
sen ta da por Raul Pil la em su ces si vas le gis la tu ras,
des de 1949. 

Pois bem, na que la que se ria a hora tri un fal de
sua tra je tó ria po lí ti ca, o bra vo ga ú cho não se abs te ve
de ad ver tir quan to aos pe ri gos de se sub me ter o par -
la men ta ris mo, ”após se ten ta anos de de for ma ção
pre si den ci a lis ta“, a tão ”rude e pe ri go sa pro va“, ins ti -
tu in do-o em meio àque la ”gra vís si ma cri se po lí ti ca“. 

Con tu do (e não po de ria ser di fe ren te), com a
gra ve no ção que Pil la ti nha de sua res pon sa bi li da de,
não me ra men te como ”dou tri na dor do par la men ta ris -
mo“, mas como po lí ti co que nele via ”o me lhor ins tru -
men to para re a li zar a de mo cra cia nes te con vul so
con ti nen te la ti no-americano“, de ci diu seu voto a fa vor 
da emen da. Infe liz men te o ”mal de ori gem“, pre sen te
na con jun tu ra gol pis ta que mo ti vou a ado ção do par -
la men ta ris mo, em nome de se evi tar o pior, ter mi na ria 
por frus trar as me lho res es pe ran ças e con fir mar os
mais som bri os te mo res de Raul Pil la.

Incon for ma do com a li mi ta ção de seus po de res
pre si den ci a is, Jan go ma no bra ria para a vol ta do pre -
si den ci a lis mo a par tir do pri me i ro ins tan te de sua in -
ves ti du ra, em 7 de se tem bro de 1961. Nes se in ten to,
o pre si den te era apo i a do por seu par ti do, o PTB; pela
par ce la dita na ci o na lis ta das for ças ar ma das; e pe las
li de ran ças sin di ca is à fren te da Con fe de ra ção dos
Tra ba lha do res da Indús tria (CNTI), do Pac to Inter sin -
di cal (PUI) e, pou co mais tar de, do Co man do Ge ral
dos Tra ba lha do res (CGT); além do cres cen te mo vi -
men to em prol da re for ma agrá ria. O mais im por tan te
ali a do de Gou lart em sua luta res ta u ra ci o nis ta era,
en tre tan to, seu cu nha do, o en tão go ver na dor do Rio
Gran de do Sul, Le o nel de Mou ra Bri zo la. Qu an do, na
se qüên cia da re nún cia, jun ta in for mal cons ti tu í da pe -
los mi nis tros ma re chal Odí lio De nis da Gu er ra, al mi -
ran te Síl vio Heck, da Ma ri nha, e bri ga de i ro Grün
Moss, da Ae ro náu ti ca, anun ci ou a in ten ção de im pe -
dir o re tor no de Gou lart (en tão em vi si ta ofi ci al à Chi na 
Po pu lar) e man ter o pre si den te da Câ ma ra, Ra ni e ri
Maz zil li na che fia in te ri na do go ver no até a re a li za ção
de ele i ções ex tra or di ná ri as, Bri zo la, con tan do com o
apo io do co man dan te do III Exér ci to, ge ne ral José
Ma cha do Lo pes, de sen ca de a ra um mo vi men to
naci o nal pela pos se de Jan go. A ocu pa ção mi li tar das
rá di os Gu a í ba e Far rou pi lha pos si bi li ta ra a for ma ção
da ”ca de ia da le ga li da de“ com ou tras 104 emis so ras
do Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná. Por
meio dela, o go ver na dor ga ú cho ha via exor ta do a po -
pu la ção a se mo bi li zar em de fe sa da in ves ti du ra de
Gou lart, que, en quan to isso, ali men ta do por te le gra -
mas e te le fo ne mas de seus cor re li gi o ná ri os, em pre -
en de ra um len to e ca u te lo so re tor no, à es pe ra de uma 
de fi ni ção da con jun tu ra.
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Se a dis sen são ga ú cha, for ta le ci da com a ade -
são dos en tão go ver na do res do Pa ra ná, Nei Bra ga, e
de Go iás, Ma u ro Bor ges, co lo cou o País sob ame a ça
de guer ra ci vil, em vis ta da mo bi li za ção do I e do II
Exér ci to para um pos sí vel con fron to com o III e do en -
vio de uma for ça na val para blo que io dos por tos do
Rio Gran de do Sul, os de zes se is me ses de ex pe ri -
men to par la men ta ris ta que se se gui ram não fo ram
ca pa zes de ne u tra li zar a po la ri za ção po lí ti ca. De um
lado, ha via uma di re i ta vis ce ral men te an ti ge tu lis ta,
con vic ta de que Jan go era um fo men ta dor de agi ta -
ções sin di ca is e uma ame a ça à hi e rar quia nas For ças 
Arma das; de ou tro, uma es quer da que via no for ta le -
ci men to da au to ri da de pre si den ci al de João Gou lart
con di ção in dis pen sá vel para a re a li za ção de um ra di -
cal pro gra ma de trans for ma ções fun da do na re for ma
agrá ria, na po lí ti ca ex ter na in de pen den te face aos
Esta dos Uni dos, na na ci o na li za ção de con ces si o ná -
rias es tran ge i ras de ser vi ços pú bli cos ou mes mo de
in dús tri as e mi ne ra do ras mul ti na ci o na is e nas cha ma -
das re for mas de base (agrá ria, ban cá ria, ad mi nis tra ti -
va, fis cal, ele i to ral e ur ba na).

A essa es ca la da de con fli to e in to le rân cia su -
cum bi ri am, em rá pi da su ces são, os ga bi ne tes che fi a -
dos pe los pri me i ros-ministros Tan cre do Ne ves (8 de
se tem bro de 1961 a 26 de ju nho de 1962), Bro cha do
da Ro cha (10 de ju lho a 14 de se tem bro de 1962) e
Her mes Lima (18 de setem bro de 1962 a 6 de ja ne i ro
de 1963). O Ato Adi ci o nal dis pu nha que Jan go exer ce -
ria a che fia do Esta do até 31 de ja ne i ro de 1966. O ar ti -
go 25 do mes mo tex to pre via a re a li za ção de um ple bis -
ci to, ”nove me ses an tes do ter mo do atu al pe río do pre si -
den ci al“, dan do à Na ção o di re i to de pro nun ci ar-se pela
ma nu ten ção ou não do sis te ma par la mentar.

Con tu do, a se qüên cia de cri ses mi nis te ri a is, em
boa me di da es ti mu la das pelo pró prio pre si den te da
Re pú bli ca, pos si bi li tou a seus ali a dos no Con gres so a 
apro va ção de lei or di ná ria que an te ci pa va a con sul ta
po pu lar para ja ne i ro de 1963.

Da tri bu na da Câ ma ra, com a co ra jo sa lu ci dez
de sem pre, o en tão De pu ta do Raul Pil la de nun ci ou a
in cons ti tu ci o na li da de da ma no bra, anos de po is, ar gu -
men tan do que o povo não te ria opor tu ni da de de vo tar
com acer to e co nhe ci men to de ca u sa por não co nhe -
cer ”su fi ci en te men te o sis te ma par la men tar“. Em seu
ma ni fes to à Na ção, por oca sião do ple bis ci to de
1963, o ve lho lí der do PL in sis tia que ”só uma emen da 
à Cons ti tu i ção, nun ca uma lei or di ná ria, po de ria al te -
rar a data fi xa da“. 

Tudo em vão. O ple bis ci to re a li za do na nova
data res ta u rou o pre si den ci a lis mo. Jan go, por sua
vez, não te ria tem po para con so li dar sua vi tó ria. Pou -

co mais de um ano de po is, se ria der ru ba do pelo gol pe 
de 1964.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a tris te
sina his tó ri ca do par la men ta ris mo em nos so País não
deve le var à de ses pe ran ça aque les que, como eu,
acre di tam a lon go pra zo na su pe ri o ri da de des sa so lu -
ção como al ter na ti va às cri ses de po der, à pa ra li sia
de ci só ria, en fim, aos im pas ses que, ao lon go de qua -
se toda a nos sa ex pe riên cia re pu bli ca na, fi ze ram da
de mo cra cia bra si le i ra aque la plan ta frá gil de que fa la -
va Otá vio Man ga be i ra. 

Nós, par la men ta ris tas sin ce ros, de fen so res do
go ver no de ga bi ne te por con vic ção, e não por con ve -
niên cia tá ti ca, de ve mos ex tra ir da aci den ta da tra je tó -
ria aqui bos que ja da, li ções de res pe i to à de mo cra cia,
na que le es pí ri to de amor à li ber da de ad vo ga do por
Vol ta i re, ain da no sé cu lo XVIII. 

Nas duas opor tu ni da des em que o povo bra si le i ro
foi cha ma do a se pro nun ci ar, a úl ti ma de las há me nos
de sete anos, a pro pos ta par la men ta ris ta re ce beu um
so no ro e ine quí vo co ”não“. De nada nos vale aqui cho -
rar so bre o le i te der ra ma do, la men tar a opor tu ni da de de 
de sen vol vi men to po lí ti co per di da, pôr a cul pa nos me -
an dros tra i ço e i ros da con jun tu ra ou, ir res pon sal ve men -
te, de plo rar a ima tu ri da de cí vi ca do povo bra si le i ro. 

Nada dis so nos exi me do de ver da au to crí ti ca
di an te dos nos sos fra cas sos até ago ra em per su a dir
a opi nião pú bli ca na ci o nal dos mé ri tos e das van ta -
gens do sis te ma par la men tar. Sua con quis ta e con so -
li da ção, no fu tu ro, de pen de rá de um pa ci en te e es cla -
re ce dor tra ba lho de con ven ci men to, co mu ni ca ção e
edu ca ção po lí ti ca das mas sas.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– V. Exª tem o apar te, 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 Jef fer son Pé res, cum pri men to V. Exª pelo bri lhan -
te pro nun ci a men to, ana li san do a ques tão do par la -
men ta ris mo e a ino por tu ni da de do as sun to no mo -
men to em que o País atra ves sa pro ble mas mais sé ri -
os para se rem de ba ti dos, dis cu ti dos e so lu ci o na dos,
como mu i to bem his to ri ou V. Exª. O povo bra si le i ro,
por vá ri as ve zes, dis se ”não“. Aque les que de fen dem
o par la men ta ris mo en ten dem que tal vez te nha ha vi do 
fal ta de es cla re ci men to; aque les que de fen dem o pre -
si den ci a lis mo jul gam re al men te ser esse o me lhor
sis te ma de go ver no. Aliás, in cluo-me en tre aque les
que de fen dem o pre si den ci a lis mo – V. Exª de fen de o
par la men ta ris mo –, por que, se o pre si den ci a lis mo
não fos se im por tan te e bom, não te ría mos, hoje, a na -
ção mais de sen vol vi da do mun do vi ven do em um re -
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gi me pre si den ci a lis ta. Res pe i to e ad mi ro a pos tu ra de 
V. Exª ao fa zer essa aná li se se re na e equi li bra da so -
bre a ques tão do par la men ta ris mo nes te mo men to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Não 
é o mo men to de se dis cu ti rem os mé ri tos e de mé ri tos
dos dois sis te mas. No en tan to, como par la men ta ris ta
con vic to, que de fen di, que fiz cam pa nha pelo par la -
men ta ris mo em 1993, com pa re ci à te le vi são, ao rá -
dio, par ti ci pei de inú me ros de ba tes – e con ti nuo, mais 
do que nun ca, con ven ci do dis so –, sin to-me à von ta -
de para di zer que ins ti tui-lo ago ra, sem con sul ta po -
pu lar, re al men te se ria uma tre men da fal ta de res pe i to
ao povo bra si le i ro, e, pior, con de nar esse re gi me a
uma vida mu i to cur ta. 

Nes se sen ti do, cre io que os nos sos pi o res ad -
ver sá ri os não são aque les po lí ti cos que, te i mo sa mas
aber ta men te e sem sub ter fú gi os, por fi am em man ter
a Na ção no beco sem sa í da do pre si den ci a lis mo, e
sim aque les par la men ta ris tas de re sul ta do, que, pre -
sos de um prag ma tis mo mes qui nho, vêem na mu dan -
ça de sis te ma tão-somente um ata lho para ga ran tir
suas pre ten sões con ti nu ís tas. 

Para lan çar ra í zes pro fun das e cres cer no li mi te
de sua po ten ci a li da de, a ár vo re da de mo cra cia deve ser 
pro te gi da das tem pes ta des que os se me a do res de ven -
to, vez por ou tra, fa zem bro tar, ain da que sob o ino cen te 
pre tex to de es ta rem cul ti van do flo res do re ces so.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me, V. Exª um apar te?

O Sr. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM) – 
Eu já ha via en cer ra do o meu pro nun ci a men to, Se na -
dor Edu ar do Su plicy, mas não po de ria de i xar a tri bu -
na sem ou vir V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. EXª por con de nar as ten ta ti vas ori un das
ora do Pa lá cio do Pla nal to, ora aqui do Con gres so
Na ci o nal no sen ti do de que se pro po nha o par la men -
ta ris mo no Bra sil. Essas vo zes cla ra men te pre ten dem 
per pe tu ar no po der as for ças que es tão hoje no Pa lá -
cio do Pla nal to. É mu i to im por tan te que V. EXª, que
tem, por con vic ção, uma tra je tó ria de de fe sa do par la -
men ta ris mo, es te ja hoje dis tin gin do mu i to bem que
não se po de ria ado tar o par la men ta ris mo sem que
hou ves se um pro ces so de con sul ta po pu lar. E, ob vi a -
men te, há que se le var em con ta as duas ve zes, re -
cen tes, em que o povo bra si le i ro foi cha ma do às ur -
nas para de ci dir so bre a ado ção do pre si den ci a lis mo
ou o par la men ta ris mo e até mes mo da mo nar quia,
como na úl ti ma vez. A pri me i ra con sul ta ocor reu em
1963; a se gun da, em 1993, com um es pa ço, por tan to, 
de trin ta anos. Não pas sa ram se não sete anos de

quan do o povo bra si le i ro, por lar ga mar gem, ex pres -
sou a sua von ta de de ter um re gi me pre si den ci a lis ta.
Por essa ra zão, de ma ne i ra al gu ma se po de ria pen -
sar em uma de ci são que fos se ape nas do Con gres so
Na ci o nal, me di an te emen da à Cons ti tu i ção, sem que
o povo fos se con sul ta do. O Pre si den te da Re pú bli ca,
em en tre vis ta re cen te ao Jor nal do Bra sil, ex pres -
sou que não es ta ria co gi tan do essa pos si bi li da de e até
re co nhe ceu que isso po de ria ser vis to como uma for ma
de se man ter no po der as for ças que es tão no Pa lá cio
do Pla nal to. Sua Exce lên cia tem a no ção cla ra do di ag -
nós ti co que qual quer pes soa de bom sen so fa ria. É o
que tem acon te ci do. Os mais di ver sos co men ta ris tas
po lí ti cos têm cha ma do a aten ção para isso. Cum pri -
men to V. Exª por aqui es tar res sal tan do que, de ma ne i -
ra al gu ma, po de ria o Con gres so Na ci o nal avan çar na
di re ção de mo di fi car o atu al re gi me de go ver no, sem
que seja con si de ra da a de vi da con sul ta à po pu la ção
bra si le i ra. Mas isso, ob vi a men te, de ve rá ser fe i to em
tem po há bil, sem pre ci pi ta ção e de ma ne i ra que não se -
jam man ti dos no po der os que es tão no Pa lá cio do Pla -
nal to, como pre ten dem al guns. Cum pri men to V. Exª
con cor dan do com os ter mos do seu pro nun ci a men to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Oxa lá o Pre si -
den te da Re pú bli ca es te ja sen do sin ce ro em sua ma -
ni fes ta ção, não en co ra jan do os que o cer cam a con ti -
nu ar com essa cam pa nha em fa vor de um par la men -
ta ris mo que não so bre vi ve ria, por que nas ce ria ma cu -
la do pelo ví cio da ile gi ti mi da de.

SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– 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, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para fa -
zer um re la to do pe río do de re ces so, oca sião em que
tive a opor tu ni da de de vi si tar os mu ni cí pi os do Esta do
do Acre. Tra go uma sa tis fa ção de or dem po lí ti ca so bre
a re a li da de ali en con tra da e so bre nos sas con quis tas. 

O Go ver no do Esta do do Acre, que é um Go ver -
no do Par ti do dos Tra ba lha do res, ali a do a uma Fren te 
De mo crá ti ca de Par ti dos, as su miu o com pro mis so
his tó ri co de con du zir um Esta do da Ama zô nia Oci -
den tal, o Acre, apon tan do um mo de lo de go ver no que 
sa ís se do fi si o lo gis mo, das mi u de zas po lí ti cas e dos
in te res ses es con di dos que do mi na vam aque le Esta -
do em go ver nos an te ri o res, ei va do em prá ti cas de
cor rup ção. Ao mes mo tem po, as su miu, com de ter mi -
na ção, o com pro mis so da aus te ri da de, da res pon sa -
bi li da de pú bli ca, da vi são da pri o ri da de e da bus ca da
qua li fi ca ção da má qui na do Esta do, para mos trar ao
povo acre a no e ao povo bra si le i ro o exa to ta ma nho
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do nos so Esta do e a exa ta di men são que de ve ria ter
a ini ci a ti va pri va da na con tri bu i ção para o de sen vol vi -
men to. 

Foi um ano de gran des di fi cul da des esse pri me i -
ro ano de go ver no,mas te nho o pra zer de co mu ni car
ao Se na do Fe de ral que já foi re gu la ri za do o pa ga -
men to de 16 me ses de sa lá ri os atra sa dos, he ran ça
de go ver nos an te ri o res. No dia 17 de de zem bro, fo -
ram pa gos o dé ci mo-terceiro e o sa lá rio do mês de
todo o fun ci o na lis mo pú bli co. Des sa for ma, es ta mos
ini ci an do o se gun do ano de go ver no sem en di vi da -
men to pú bli co. Esta mos ain da es ta be le cen do pri o ri -
da des para que pos sa des lan char uma idéia de de -
sen vol vi men to sus ten tá vel para a Ama zô nia. 

Na área da sa ú de, o atu al Go ver no deu um
exem plo na bus ca do con tro le de do en ças in fec ci o -
sas e pa ra si tá ri as, al can çan do um ín di ce de 93% na
co ber tu ra va ci nal con tra a fe bre ama re la, do en ça que
ame a ça mais de sete mi lhões de bra si le i ros – te mos o 
me lhor ín di ce da His tó ria do nos so País. Esse Go ver -
no tam bém apre sen tou o me lhor ín di ce de co ber tu ra
va ci nal con tra a he pa ti te B, ma i or fla ge lo de sa ú de
pú bli ca que te mos na Ama zô nia. Ao mes mo tem po,
im plan tou um pla no de car gos, car re i ras e sa lá ri os
que atin giu mais de 60% de seu fun ci o na lis mo e ca -
mi nha, nes te se gun do ano, na di re ção de atin gir me -
tas que ne nhum go ver no an te ri or al can çou de vi do às
di fi cul da des es tru tu ra is exis ten tes.

O Go ver no do Acre es tá-se afir man do tam bém
como o que mais es tra das cons tru iu em seu pri me i ro
ano de atu a ção. Entre tan to, exis tia a idéia de que
este go ver no não se pre o cu pa ria com essa ques tão e
com a in te gra ção do can to oes te da Ama zô nia bra si -
le i ra. 

Acre di to que o povo acre a no res pi ra hoje um
ar de es pe ran ça num ce ná rio na ci o nal di fí cil, de afli -
ção, de de sem pre go. Ain da as sim, esse povo con -
se gue ter es pe ran ça, já que sen te que há um go ver -
no fir me e con sis ten te, um go ver no que cum pre os
com pro mis sos po lí ti cos as su mi dos, um go ver no
que tra ba lha com or ça men to par ti ci pa ti vo, que já
co me mo ra a pos si bi li da de de au men to da pro du ção 
es ta du al e que sabe di vi dir com a sua re pre sen ta -
ção po lí ti ca cada mo men to de di fi cul da de que o
povo terá de atra ves sar. 

Cito tam bém a onda de vi o lên cia que afli gia o
Acre, Sr. Pre si den te, lem bran do que, após um ano de
atu a ção do Go ver no Jor ge Vi a na, não hou ve um caso 
de po li ci al ma tar ci da dão ou de ci da dão ma tar po li ci al, 
o que era co mum na que le Esta do. Há re gis tro de pri -
sões de gru pos de ex ter mí nio, de pes so as li ga das ao
es qua drão da mor te e de pes so as li ga das ao nar co -

trá fi co. O Go ver no ca mi nha na bus ca da pa ci fi ca ção
da so ci e da de e pre ten de di zer a este País que é pos -
sí vel acre di tar nas ins ti tu i ções pú bli cas, é pos sí vel
go ver nar com um pla ne ja men to ob je ti vo, de ma ne i ra
es tra té gi ca, com sen so de pri o ri da de, de or ga ni za ção 
e de qua li fi ca ção de seus ser vi do res.

O Go ver no do Acre ten ta não ver o ser vi dor pú -
bli co ape nas como um agen te de pro ble mas ou de di -
fi cul da des, mas como al guém in cor po ra do a um pro -
ces so de cons tru ção so ci al, al guém que tor ce para
que se cons trua uma re a li da de nova den tro do seu
pró prio ter ri tó rio.

Acre di to que o pas sa do do Acre é tão bo ni to, tão 
des bra va dor e co ra jo so que me re cia en trar no ano
2000 com um Go ver no em que to dos di vi dem um ho -
ri zon te de gran des es pe ran ças e de mu dan ças nos
in di ca do res so ci a is.

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 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, o País vive pro ble mas 
cli má ti cos di fe ren tes. Nun ca se pen sou que pu dés se -
mos ter uma seca que cas ti gas se as la vou ras por
mais de no ven ta dias como ocor reu no sul do País.
Esse fe nô me no, bas tan te co mum no Nor des te, atin -
giu as la vou ras do Pa ra ná, Rio Gran de do Sul, San ta
Ca ta ri na, Mato Gros so do Sul. E há no tí ci as de que no 
Rio Gran de do Sul a cul tu ra do mi lho já te ria uma re -
du ção de 40% em fun ção da seca em ex ten sas áre as. 
De ou tro lado, o Pa ra ná, que é ain da o ma i or pro du tor
de grãos do País, tam bém so freu o im pac to da seca
que du ran te se ten ta e cin co dias atin giu a prin ci pal re -
gião pro du to ra, o nor te e o oes te do Esta do, pró xi mo a 
San ta Ca ta ri na, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, Esta -
do que tam bém foi atin gi do no oes te.

Isso, sem dú vi da ne nhu ma, faz com que haja
pre o cu pa ção com o abas te ci men to do pró xi mo ano,
prin ci pal men te da cul tu ra de mi lho.

A es ti a gem que ocor reu no sul do País tam bém se 
dá em Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. No en tan to, em al gu -
mas re giões des ses Esta dos a cri se está sen do pro vo -
ca da mu i to mais pela abun dân cia das chu vas, que pro -
vo ca en chen tes e faz so frer mi lha res de de sa bri ga dos.

Hoje re fi ro-me à cri se que pode tra zer a es ti a -
gem pro lon ga da nas re giões pro du to ras do País.
Essa cri se pode co lo car a des co ber to, de nun ci ar
mes mo, a ab so lu ta fal ta de pla ne ja men to no que se
re fe re à se gu ran ça ali men tar nes te País. Te nho in sis -
ti do em di zer que não te mos no Bra sil uma po lí ti ca de
se gu ran ça ali men tar que dê tran qüi li da de à po pu la -
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ção – e quem deve es ta be le cê-la é o pró prio Go ver -
no. É o Go ver no que deve es ta be le cer, atra vés de
pla ne ja men to de mé dio e lon go pra zo, uma po lí ti ca
de se gu ran ça ali men tar. Isso sig ni fi ca dis por de uma
pro du ção su fi ci en te para aten der a toda a po pu la ção,
mes mo em tem pos de es cas sez ou de cri ses pro vo -
ca das por fe nô me nos cli má ti cos ad ver sos. 

No ano pas sa do, per gun tei a al gu mas au to ri da -
des do Go ver no que es ti ve ram na Co mis são de
Assun tos So ci a is se o Go ver no ti nha uma po lí ti ca de
se gu ran ça ali men tar. To dos res pon de ram que ha via
essa po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar, tan to que exis -
tem trin ta mi lhões de ces tas bá si cas para o País. 

Hoje, quan do en trei no ple ná rio, ouvi uma con -
ver sa en tre a Se na do ra Mar lu ce Pin to e o Se na dor
Wel ling ton Ro ber to, do Esta do da Pa ra í ba. Fa la vam
exa ta men te so bre pro ble mas cli má ti cos nos seus
Esta dos. Fa la vam da seca. Em al gu mas re giões, re pi -
to, foi a en chen te; em ou tras re giões, a seca. No en tan -
to, isso tem evi den ci a do e de i xa do mu i to às cla ras que
o Go ver no não pra ti ca a po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar re co men da da pelo Ban co Mun di al, pela FAO, pela
ONU, por to dos os ór gãos, como pre mis sa bá si ca para 
ga ran tir a dig ni da de a sua po pu la ção. Não pra ti ca, por -
que, se ofi zes se, não te ría mos lido nos jor na is, como
fiz no fi nal do anos pas sa do, uma entre vis ta do Mi nis tro
da Agri cul tu ra, onde di zia: ”te mos fe i jão para mais três
dias nos es to ques ofi ci a is do Go ver no; te mos mi lho para
mais cin co dias.“ Evi den te men te isso não é es to que re -
gu la dor; nem se quer é es to que de se gu ran ça para ga -
ran tir a cha ma da po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar. 

Mas, como eu di zia, os dois Se na do res, fa lan do
do cli ma dos seus Esta dos, es ta vam pre o cu pa dos
com a pro du ção agrí co la e suas con se qüên ci as. Qu e -
da da pro du ção sig ni fi ca que da de ren da, que da do
ní vel de em pre go e so bre tu do que da no ní vel de ali -
men ta ção de uma po pu la ção que já é ca ren te. Se o
Go ver no afir ma ter uma po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar, pela dis tri bu i ção das trin ta mi lhões de ces tas bá si -
cas, pos so ga ran tir que esse fato é o ma i or ates ta do
que o Go ver no pas sa da não-existência da po lí ti ca de 
se gu ran ça ali men tar.

Um país que tem po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar não pre ci sa aten der com a dis tri bu i ção de ces tas
bá si cas. Não que eu seja con tra, mu i to pelo con trá rio
– já me olhou o Se na dor Ma gui to Vi le la as sus ta do –,
não! Não sou con trá rio. É que a exi gên cia ou a ne ces -
si da de de se dis tri bu ir ces ta bá si ca, Se na dor Ma gui to
Vi le la, é a ne ga ção da po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar, por que, se ela exis tis se, não te ría mos ne ces si da -
de e obri ga ção de es tar mos dis tri bu in do a ces ta bá si -
ca. Du vi do que haja um só pai de fa mí lia nes te País,

que, ao ter duas opor tu ni da des de es co lha: uma ces -
ta bá si ca, dada pelo Go ver no de gra ça, ou po der
com prar a ces ta bá si ca, pelo seu tra ba lho, com o em -
pre go que te ria, faça a pri me i ra op ção. To dos vão es -
co lher tra ba lhar e, com o re sul ta do des se tra ba lho,
com prar a co mi da para a fa mí lia.

Mas não é isso que acon te ce. A se gu ran ça ali -
men tar não sig ni fi ca, por tan to, a opor tu ni da de que o
Go ver no dá a trin ta ou quin ze mi lhões de fa mí li as de
re ce be rem a ces ta bá si ca; sig ni fi ca que o País de ve -
ria ter uma po lí ti ca que pri vi le gi as se a pro du ção ru ral,
para que pu dés se mos evi tar essa dis tri bu i ção. Se -
gun do a Ga ze ta Mer can til de hoje, cer ca de 30% do
cres ci men to do de sem pre go no País se deve ao êxo -
do ru ral, pro vo ca do com in ten si da de, nos úl ti mos
anos. E a in ten si da de do êxo do ru ral de ve-se exa ta -
men te à in vi a bi li da de da pe que na e da mé dia pro pri e -
da de nes te País. 

Fui da que les que nes te Se na do se in sur gi ram
con tra o per dão da dí vi da dos agri cul to res. É bom di -
zer a ver da de: o per dão da dí vi da atin giu gran des de -
ve do res e pou cos agri cul to res. O per dão da dí vi da
pri vi le gi ou pou cos fe li zar dos, pro te gi dos, aliás al guns
de les até por man da to par la men tar, já que es ses vi e -
ram em bus ca dos seus in te res ses par ti cu la res e de -
fen de ram aqui uma ca u sa par ti cu lar. Sim, é pre ci so
di zer. Per gun tem aos de ve do res do Pro naf – e são
pou cos, por que a ina dim plên cia do Pro naf não che ga
a 2% – se ti ve ram o per dão ou a re ne go ci a ção da dí vi -
da. Não ti ve ram, por que não fo ram al can ça dos pela
me di da pro vi só ria, que atin giu ape nas de ve do res de
cer ca de R$200 mil ou mais. Essa in jus ti ça pra ti ca da
tam bém de no ta e de nun cia, como eu dis se no iní cio,
a fal ta de pla ne ja men to nes te País para ga ran tir, para
as se gu rar, para dar tran qüi li da de à po pu la ção de
uma se gu ran ça ali men tar du ra dou ra, per ma nen te, e
não ape nas quan do o Bra sil, por um bem di vi no, co -
lhe uma boa sa fra por que teve um bom cli ma. Já in -
gres sa mos no ano 2.000 e po de mos co lher uma sa fra 
in su fi ci en te para abas te cer a po pu la ção bra si le i ra em
tudo o que con su mi mos, do café da ma nhã ao jan tar.
Entre tan to, quan do nos sen ta mos à mesa para co mer 
pão, es ta mos co men do par te do tri go im por ta do, já
que 80% do pão que co me mos é pro ve ni en te do tri go
im por ta do. Qu an do o bra si le i ro se sen ta para al mo -
çar, está co men do fe i jão e ar roz im por ta dos, uma vez
que, em de ter mi na do mo men to, o Go ver no pre fe riu
apo i ar a im por ta ção dos pro du tos agrí co las a apo i ar
os pro du to res de ar roz do Cen tro-Oeste e do Sul do
País. E, quan do se sen ta para o jan tar, se vai co lo car
a fa ri nha de mi lho à mesa, está ser vin do mi lho im por -
ta do. Se co lo ca car ne de su í no, ave ou ovo, está co lo -
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can do com po nen te im por ta do, por que o mi lho no ano
pas sa do foi im por ta do num vo lu me que che gou a 2 mi -
lhões de to ne la das. Des sa for ma, com as con se qüên -
ci as so fri das pe las la vou ras de mi lho, em bo ra o Go ver -
no diga que não, se gu ra men te te re mos de im por tar
cer ca de 5 mi lhões de to ne la das nes te ano, de se qui li -
bran do o sis te ma pro du ti vo na ci o nal. Vai bem o pro du -
tor de mi lho quan do vão bem os pro du to res de aves,
de su í nos e de gado le i te i ro. Não po de mos par ti cu la ri -
zar e in di vi du a li zar as cul tu ras e exul tar por que o pre ço 
do mi lho su biu e o res pec ti vo pro du tor está ga nhan do
di nhe i ro. O pro du tor de mi lho não está con se guin do
pro du zir com a seca, e quem está per den do, e mu i to,
são os pro du to res de pe que nos ani ma is, que es tão pa -
gan do um pre ço alto pela fal ta de pla ne ja men to e pela
fal ta de es to ques re gu ladores nes te País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi te
um apar te, no bre Se na dor?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do,
com sa tis fa ção, o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª está abor dan do com mu i ta pro -
pri e da de este tema, não só em re la ção à re a lidade
so ci al do Bra sil, mas tam bém no que se re fe re à po lí ti -
ca agrí co la, aliás, à ine xis tên cia de uma po lí ti ca agrí -
co la bra si le i ra, haja vis ta que há mais de dez anos
estamos pro du zin do o mes mo vo lu me de ali men tos, sem 
al te ra ção al gu ma ou com pou cas os ci lações. V. Exª tem
sido um de fen sor in tran si gen te dos agri cul to res bra si -
le i ros. Te nho acom pa nha do os seus po si ci o na men -
tos. Com re la ção ao mini e ao pe que no, V. Exª diz que 
sua ten dên cia é de sa pa re cer. É ver da de. Da qui a
pou co, fa rei um pro nun ci a men to a res pe i to dis so,
quan to à im por ta ção de le i te. Gos ta ria que o Se na do
aten tas se para este de ta lhe: no mês de de zem bro, o
Bra sil im por tou, prin ci pal men te da Argen ti na, 24 mil
to ne la das de le i te em pó e 11,4 to ne la das de le i te lon -
ga vida. Esses pro du tos en tra ram no País em ple na
sa fra e fo ram ad qui ri dos por US$1.500 a to ne la da,
quan do nor mal men te são ven di dos à Argen ti na por
US$2.100. Ou seja, es tão sen do co mer ci a li za dos por
71% de seu pre ço ori gi nal. Isso ca rac te ri za cla ra men -
te a prá ti ca do dum ping, am pla men te da no sa aos in -
te res ses na ci o na is, con cor ren do com os pe que nos
pe cu a ris tas da área le i te i ra do nos so País. Ci tei esse
exem plo ape nas para ilus trar a V. Exª que este Go ver -
no quer des tru ir tam bém o pe que no pro du tor de le i te
ao im por tar le i te da Argen ti na nes sas con di ções.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Se na dor Ma gui to Vi le la. Com ple men to a in for ma ção
de V. Exª, tra zen do um dado de ex tre ma im por tân cia.
O Bra sil tem um con su mo de le i te de apro xi ma da -

men te 18 bi lhões de li tros por ano. Esta mos pro du zin -
do 20,5 bi lhões. Mes mo que o po der aqui si ti vo da po -
pu la ção cres ça, te ría mos ain da uma mar gem para
aten der ao con su mo, que cres ce ria jun to, sem a ne -
ces si da de de im por tar. No en tan to, ape sar das de -
nún ci as que fiz des ta tri bu na mu i tas ve zes, o Go ver no 
bra si le i ro ain da não fez a in ves ti ga ção so li ci ta da pela
Asso ci a ção Bra si le i ra de Pro du to res de Le i te e en -
dos sa da por vá ri os Se na do res des ta Casa. Tra ta-se
de uma de nún cia de ex tre ma gra vi da de, no sen ti do de
que está ha ven do tri an gu la ção nas ope ra ções de im -
por ta ção de le i te de em pre sas bra si le i ras que im por -
tam da Argen ti na, vis to que esse le i te tem pro ce dên cia 
eu ro péia. Pior que isso: le i te des car ta do da União Eu -
ro péia, que tem es to ques imen sos em fun ção dos al -
tos sub sí di os con ce di dos a seus pro du to res. Evi den te -
men te, a Ro da da do Mi lê nio frus trou a ex pec ta ti va de
mi lha res de pro du to res bra si le i ros que aguar da vam
que os re sul ta dos da que la ne go ci a ção pu des sem sig -
ni fi car a re du ção do pro te ci o nis mo, prin ci pal men te nos 
pa í ses da União Eu ro péia e nos Esta dos Uni dos, para
que pu dés se mos ter con di ções, pelo me nos me lho -
res, de com pe tir com aque les pa í ses.

No en tan to, quan do V. Exª diz que a to ne la da lá
cus ta mais de US$2 mil, che gan do aqui a US$1.500,
é mais um ates ta do que está sen do pas sa do de que
esse le i te não tem ori gem ar gen ti na; ele tem ori gem
eu ro péia, mas re ce be o ró tu lo ar gen ti no para go zar
das re gras es ta be le ci das pelo acor do do Mer co sul. O
Mer co sul, sem dú vi da al gu ma, é uma gran de con -
quis ta para a nos sa re gião, para o Bra sil. Entre tan to,
não pode ser uti li za do como arma con tra os in te res -
ses da nos sa eco no mia, prin ci pal men te para um se -
tor – V. Exª aca ba de ci tar o se tor le i te i ro – que gera
cer ca de 1,8 mi lhão de em pre gos em todo o País, e
es ses 1,8 mi lhão de tra ba lha do res bra si le i ros têm co -
lo ca do em ris co os seus em pre gos to dos os dias em
que uma ope ra ção des ta na tu re za é fe i ta sem o de vi -
do cu i da do pe las au to ri da des do Go ver no bra si le i ro.

Tam bém o Uru guai, a pon to de, em de ter mi na do 
ano, a pro du ção uru gua ia ter sido in fe ri or à sua ex por -
ta ção ao Bra sil, ou seja, o vo lu me de le i te que o Uru -
guai ex por tou para o Bra sil foi su pe ri or, se não me
engano, no ano de 96 ou 97, a toda a pro du ção uru -
guaia. É evi den te que não há mi la gre que pos sa ex -
pli car isso, a não ser uma ope ra ção tri an gu lar fe i ta
com pa í ses da União Eu ro péia e que, evi den te men te, 
go zam da se guin te prer ro ga ti va: ao in vés de pa ga rem 
28% de taxa, de im pos to, aca bam ten do a de du ção
de 18%, con ce di da pelo acor do do Mer co sul. Isso,
por tan to, é res pon sa bi li da de do Go ver no, que pre ci sa 
in ves ti gar es sas de nún ci as.
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As de nún ci as fe i tas em re la ção à cul tu ra do al go -
dão não fo ram in ves ti ga das, e essa cul tu ra aca bou
sen do di zi ma da, não pela pra ga do bi cu do, por que os
bi cu dos mais vo ra zes da cul tu ra do al go dão fo ram evi -
den te men te aque les que per mi ti ram a im por ta ção sub -
si di a da  e aí devo fa zer um pa rên te se, por que es sas
im por ta ções co me ça ram logo de po is do tér mi no do
Go ver no Sar ney. Qu an do era Pre si den te o Se na dor
José Sar ney  lem bro-me bem , o Bra sil pro du zia o su fi -
ci en te para ser o ma i or ex por ta dor de al go dão. Che -
gou a ser o se gun do co lo ca do, ape nas atrás da Chi na
e, em de ter mi na do ano, che gou a ser o pri me i ro ex por -
ta dor de al go dão. De re pen te, trans for mou-se no ma i -
or im por ta dor de al go dão, a pon to de ver mos as in -
dús trias ins ta la das na que le pe río do, in dús tri as que ge -
ram in ten sa men te mão-de-obra e em pre gos, es ta rem
hoje ten do que ro dar, uti li zan do-se de fi bras sin té ti cas,
im por tan do fi bras sin té ti cas para fa zer ca mi sas sin té ti -
cas, rou pas sin té ti cas, já que não têm ma té ria-prima, já
que o pro du tor na ci o nal foi mas sa cra do pelo al go dão
im por ta do. Os pre ços ca í ram aba i xo do cus to de produ -
ção, e, evi den te men te, eles aban do na ram suas es -
tru tu ras pro du ti vas, par tin do para ou tras al ter na ti vas.

Não se re to ma a agri cul tu ra de um ano para ou -
tro. Há aque les que pen sam que o pro du tor pára de
plan tar uma cul tu ra em um ano e vol ta no ou tro. Não,
não vol ta. Ele vai adap tar a se me a de i ra, vai ven der a
co lhe de i ra de uma cul tu ra para com prar uma co lhe -
de i ra para ou tra cul tu ra, vai mo di fi car a es tru tu ra de
ar ma ze na gem que ele tem. Ele mo di fi ca tudo. Ao mo -
di fi car, não re tor na mais fa cil men te àque la cul tu ra.
Foi o que acon te ceu com a cul tu ra do al go dão: até
hoje, o Go ver no ne ga-se a in ves ti gar o sub sí dio na
ori gem. Essa me di da de in ves ti gar-se o sub sí dio na
ori gem e es ta be le cer sal va guar das é ad mi ti da pela
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, pelo Gatt, pelo
Tra ta do Inter na ci o nal de Ta ri fas e Co mér cio. Por que
en tão não se in ves ti gam qua is os in te res ses ou qual o 
po der que tem o país que está ex por tan do para cá?
Qu a is são os in te res ses que ame dron tam ou en co ra -
jam aque les que de ve ri am fa zer a in ves ti ga ção? 

Pre fi ro pen sar que há es tí mu los que de sen co ra -
jam a re a li za ção des sas in ves ti ga ções. Há in te res ses 
mu i to obs cu ros, inex pli cá ve is mes mo, que de ve ri am
ser es cla re ci dos para a po pu la ção bra si le i ra. Por que
isso con ti nua acon te cen do em nos so País, ape sar de
todo o dis cur so que vem sen do fe i to no sen ti do de for -
ta le cer o Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal, de in se ri-lo
no mer ca do in ter na ci o nal? A via tem sido às aves sas,
a mão é con trá ria: es ta mos, ain da, sen do so ter ra dos
por pro du tos im por ta dos sem o cu i da do de vi do.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Agra de ço a 

V. Exª a opor tu ni da de des te apar te. Gos ta ria de dar
um de po i men to so bre a pro du ção de le i te no Rio
Gran de do Nor te. O nos so Esta do sem pre foi im por ta -
dor de le i te, pois não ha via pro du ção. Essa si tu a ção
per du rou até que o Go ver no do Esta do re sol veu im -
plan tar o Pro gra ma do Le i te, ga ran tin do, na pro du -
ção, o pre ço jus to. Com isso, hoje, o Rio Gran de do
Nor te tem sua po pu la ção abas te ci da com o le i te lá
mes mo pro du zi do e, em ple na seca, trin ta mil no vos
em pre gos fo ram ge ra dos na por te i ra do cur ral e nas
usi nas de pas te u ri za ção do le i te. Este é um exem plo
que o Bra sil po dia se guir tran qüi la men te, por que,
com sua exten são ter ri to ri al imen sa, não pre ci sa, ab -
sou ta men te, im por tar pro du tos agrí co las ou pro du tos
da área ru ral. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Agne lo Alves.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V. Exª.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te

Se na dor Osmar Dias, eu lhe pedi este apar te para di -
zer que V. Exª abor da um as sun to de gran de im por -
tân cia num mo men to mu i to opor tu no. V. Exª ci tou o al -
go dão. Nós te mos dito, in sis ti do até, que essa aber tu -
ra in dis cri mi na da tem sido fon te de mu i tas in jus ti ças e 
tem per tur ba do a eco no mia do nos so País. Nós te -
mos que com pre en der que, en quan to hou ver fron te i -
ras po lí ti cas, ha ve rá tra ta men to di fe ren ci a do no cam -
po da eco no mia em cada país. Cada país tem sua po -
lí ti ca tra ba lhis ta, cada país tem sua po lí ti ca pre vi den -
ciá ria, sua po lí ti ca mo ne tá ria, sua po lí ti ca cam bi al e,
por tan to, cada país tem suas ta xas de ju ros. No mo -
men to em que o Go ver no eli mi nou as alí quo tas de im -
pos tos adu a ne i ros, por exem plo, para a im por ta ção
do al go dão, ele o fez num mo men to em que as ta xas
de ju ros vi gen tes no mer ca do bra si le i ro eram, pelo
me nos, seis a oito ve zes su pe ri o res às ta xas pra ti ca -
das nos pa í ses com os qua is com pe tía mos. Então,
vin do des ses pa í ses, in gres sa ram gran des par ti das
de al go dão no mer ca do bra si le i ro, com pra zo de 400
dias, a ju ros de 6% nes ses 400 dias. É ób vio que bas -
ta ria esse di fe ren ci al para ma tar a co to ni cul tu ra bra si -
le i ra. E foi o que acon te ceu. Nós che ga mos a pro du zir 
um mi lhão de to ne la das de al go dão e pro du zi mos,
du ran te vá ri os anos, aci ma de 800 a 900 mil to ne la -
das, o que era su fi ci en te para o nos so con su mo e per -
mi tia ain da que al gum ex ce den te fos se ex por ta do.
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Com a po lí ti ca in tro du zi da, aca ba mos im por tan do
mais de 50% do nos so con su mo: o Bra sil che gou a
im por tar qua se 500 mil to ne la das de al go dão. Re cen -
te men te é que des co bri mos no vas fron te i ras, como,
por exem plo, Mato Gros so, que está tra zen do uma
sa fra sur pre en den te – como foi a do ano que pas sou
– em ter mos qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos. Esse fato re -
fle te a for ça das ca rac te rís ti cas na tu ra is do Bra sil,
por que mes mo aque la pro du ção con ti nua so fren do o
mes mo tipo de com pe ti ção de si gual. Tra go, por tan to,
a mi nha pa la vra de pa ra béns por seu ilus tre pro nun ci -
a men to e que ro di zer que V. Exª, sem pre, es pe ci al -
men te nes sa área da agri cul tu ra, tem tra zi do gran de
con tri bu i ção a esta Casa. Meus pa ra béns.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do a V. Exª, no bre Se na dor José Alen car. V. Exª en -
ten de mu i to bem da cul tu ra do al go dão e, por isso,
deu um de po i men to im por tan te. 

Ao par tir para o en cer ra men to de meu pro nun ci -
a men to, gos ta ria de de i xar aqui al guns da dos ofi ci a is. 
Ouvi mu i to que este ano 2000 será o ano do em pre -
go, o ano do tra ba lho – to dos que rem que as sim seja.
A pro pó si to des se prog nós ti co, gos ta ria de de i xar um
dado de ex tre ma im por tân cia. Qu an do es ta va re u ni da 
a Co mis são da Po bre za – ins ti tu í da a par tir de pro -
pos ta da Se na do ra Ma ri na Sil va para dar aten di men -
to ao pro je to de lei apre sen ta do pelo Se na dor Anto nio 
Car los Ma ga lhães a esse res pe i to e que foi pre si di da
pelo Se na dor Ma gui to Vi le la – este dado foi mu i to de -
ba tido. 

Dos mais de trin ta mi lhões de bra si le i ros co lo ca -
dos aba i xo da li nha da po bre za, quin ze mi lhões es tão
no cam po. Se nós te mos 23% da po pu la ção vi ven do
no cam po, esse dado re ve la que a gran de ma i o ria
dos fa min tos, dos mi se rá ve is, está onde se pro duz a
co mi da. Este é um dado que o Go ver no de ve ria to mar 
como pon to de par ti da para pro mo ver uma gran de re -
vo lu ção no cam po nes te país, para aca bar de vez
com esse pa ra do xo, com essa con tra di ção de que
quem pro duz a co mi da está pas san do fome. Isso está 
ocor ren do: são quin ze mi lhões de bra si le i ros que não
co mem di a ri a men te no cam po. 

De ou tro lado, é pre ci so que o Go ver no bra si le i -
ro ado te, como pon to de par ti da para o seu pla ne ja -
men to, um ou tro dado: de zo i to mi lhões de bra si le i ros
tra ba lham na agri cul tu ra, são tra ba lha do res em pre -
ga dos no cam po. Para cada um no cam po, mais um
na ci da de: são 36 mi lhões de bra si le i ros. Qu an do
vejo o Go ver no, re pe tin do sur ra do dis cur so, di zer que 
nós va mos re a ti var a cons tru ção ci vil para re cu pe rar o 
em pre go no País, até con cor do; afi nal de con tas, a
cons tru ção ci vil é im por tan te para re cu pe rar o em pre -

go. No en tan to, to dos os tra ba lha do res da cons tru ção 
ci vil so ma dos che gam a três mi lhões, e eu fa lei aqui
de de zo i to mi lhões em pre ga dos no cam po. To dos os
tra ba lha do res da in dús tria che gam a nove mi lhões. 

A mes ma im por tân cia que se dá ao dis cur so de -
ve ria ser dada à prá ti ca ao di zer que este ano a agri -
cul tu ra será pri o ri da de para que pos sa mos re cu pe rar
a ren da e o em pre go no cam po. 

Dou uma su ges tão: o Go ver no já po de ria co me -
çar pen san do no de sa bas te ci men to que vai ocor rer
este ano e in cen ti var, de for ma co ra jo sa – não da for -
ma tí mi da e he si tan te que se ob ser va nor mal men te –, 
a pro du ção de uma gran de sa fra de mi lho a ser plan -
ta da no iní cio do ano, a cha ma da sa fri nha. Com esse
ob je ti vo, de ve ria li be rar cré di to para ini ci ar mos o
com ba te ao de sa bas te ci men to nes te País. 

Além dis so, é pre ci so cha mar as pes so as que
co nhe cem o as sun to para tra çar uma po lí ti ca de se -
gu ran ça ali men tar. Des sa for ma, es ta ría mos com ba -
ten do, de fato, a mi sé ria e a po bre za no Bra sil, par tin -
do da sua raiz, de onde ela co me ça, no cam po, por -
que é de lá que a fa mí lia de sem pre ga da vem para
pro vo car pres são ao em pre go nas ci da des. É na zona 
ru ral que está a ori gem da mi sé ria e da fome nes te
País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – 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 Car los Pa -
tro cí nio.

É lido o se guin te: 

OF. PSDB/I/Nº 7/00

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Alber to

Gold man, como mem bro ti tu lar, para in te grar a Co -
mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só -
ria nº 2014-1/00, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in -
di ca do.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí der
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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
Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te: 
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REQUERIMENTO Nº 4, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 218, in ci so II do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a in ser ção em
ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to do apre sen ta -
dor de TV e ex-Deputado Fe de ral Blo ta Jú ni or, des ta -
ca do co mu ni ca dor do meio te le vi si vo bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 11 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ro meu Tuma – Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma, para en ca mi nhar a vo ta ção. 

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, Srªs e Srs. Se na do res, ti ve mos duas gran des
per das na área da co mu ni ca ção: o nos so que ri do
ex-Deputado Blo ta Jr. e J. Sil ves tre, am bos fa le ci dos
re cen te men te, du ran te o re ces so par la men tar. Te nho
aqui os his tó ri cos tan to do De pu ta do Blo ta Jr., que foi
um gran de ami go e um gran de po lí ti co no meu Esta -
do, in clu si ve re pre sen tan do bem o meu Esta do na
Câ ma ra Fe de ral, bem como o de J. Sil ves tre.

Sr. Pre si den te, para adi an tar os nos sos tra ba -
lhos, so li ci to a V. Exª que o meu pro nun ci a men to seja
dado como lido e peço aos Srs. Se na do res que apro -
vem este re que ri men to que ago ra faço, em ra zão de
ter sido Blo ta Jr. um gran de ex po en te da co mu ni ca -
ção na ci o nal, como tam bém um gran de po lí ti co. Com
isso, po de re mos in se rir, na Ata do Se na do, os tris tes
pas sa men tos, re gis tran do, po rém, a his tó ria dos dois
gran des co mu ni ca do res.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

DISCURSO DO SENADOR ROMEU TUMA
Se na do Fe de ral – ja ne i ro de 2000

Pro nun ci a men to so bre os fa le ci men tos de Blo ta
Jr. e J. Sil ves tre, pi o ne i ros da TV no País (ses são de
11-1-2000, du ran te a con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Con gres so).

Se nhor Pre si den te,

Se nho ras e Se nho res Se na do res,
O de sa pa re ci men to de dois por ten tos dos me i os de co mu -

ni ca ção du ran te o pe río do de re ces so par la men tar en lu tou o rá -
dio e te le vi são bra si le i ros. Ce le bri za dos como Blo ta Jr. e J. Sil -
ves tre, am bos os fa le ci dos tor na ram-se fa mo sos já nos pri mór di -
os da TV, em solo pá trio, por se rem os pi o ne i ros que apre sen ta -
vam os mais fa mo sos pro gra mas de au di tó rio da dé ca da de 50.
José Blo ta Jú ni or de i xou-nos dia 22 de de zem bro úl ti mo, aos 79
anos. João Sil ves tre, dia 7 do cor ren te, aos 77 anos.

Fora dos pal cos, Blo ta Jr. teve bri lhan te de sem pe nho
como par la men tar e Se cre tá rio de Esta do, a par tir de 1954, quan -
do se ele geu De pu ta do Esta du al em São Pa u lo pela pri me i ra vez. 
Em 1962 e 1966 – nes te ano como o can di da to mais vo ta do _,
con quis tou dois no vos man da tos à Assem bléia de meu Esta do e,
em 1970, du ran te a ad mi nis tra ção do sa u do so Go ver na dor Abreu 
So dré exer ceu a Li de ran ça do Go ver no no Le gis la ti vo es ta du al.
Fi nal men te, em 1975, che gou à Câ ma ra Fe de ral tam bém com
ex pres si va vo ta ção e nela in te grou a Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça.

Blo ta Jr. foi o pri me i ro a ocu par o car go de Se cre tá rio de
Espor tes e Tu ris mo em meu Esta do, no Go ver no La u do Na tel,
en tre 1963 e 1967. Tam bém foi o pri me i ro a ocu par a pas ta das
Co mu ni ca ções en tão cri a da pelo Go ver no Pa u lo Ma luf, que de i -
xou em 1981 para se de di car ex clu si va men te à te le vi são. Em
1986, ao trans fe rir-se para a Rede Ban de i ran tes de Rá dio e Te le -
vi são após 33 anos de tra ba lho na TV Re cord, dis se que “a po lí ti -
ca é como a ju ven tu de: uma do en ça que pas sa em pou co tem po; 
es tou de fi ni ti va men te cu ra do”. Na Ban de i ran tes, apre sen tou o
“Pro gra ma Blo ta Jr.” e co man dou os de ba tes po lí ti cos no “Fogo
Cru za do”. Um de seus úl ti mos tra ba lhos na TV foi o pro gra ma
“Gen te que Bri lha”, exi bi do pelo SBT até 1997, com apre sen ta ção 
de car re i ras de gen te fa mo sa, ao es ti lo do an ti go “Esta é a sua
Vida”, cri a do por J. Sil ves tre.

Blo ta Jr. mi li tou na im pren sa por mais de 60 anos, como
jor na lis ta e ra di a lis ta, tor nan do-se um dos fun da do res da Aca de -
mia Pa u lis ta de Jor na lis mo. Co me çou aos 12 anos, no Cor re io
d’Oeste, em Ri be i rão Bo ni to, sua ci da de na tal, 260 qui lô me tros a 
no ro es te de São Pa u lo. Na Ca pi tal pa u lis ta, in gres sou no jor nal O 
Espor te e pas sou a as si nar re por ta gens com o pse u dô ni mo “Joe
Pa li to”. Em se gui da, em 1939, veio a ex tin ta Rá dio Cos mos, onde 
atu ou como lo cu tor de es tú dio, lo cu tor es por ti vo e re pór ter.
Depois, em 10 de ju lho de 1943, che gou a vez da Rá dio Re cord,
in te gran te da or ga ni za ção na qual se trans for mou em pi o ne i ro da
TV, pe las mãos do sa u do so Pa u lo Ma cha do de Car va lho, que no -
ta ra sua ver sa ti li da de e de sem ba ra ço ao co man dar pro gra mas de 
au di tó rio. Di zia con si de rar-se “um crí ti co li te rá rio frus tra do”, o que 
não o im pe diu de apre sen tar com to tal de sen vol tu ra pro gra mas
como “Esta No i te se Impro vi sa” e “Ali an ças para o Su ces so”,
além de fes ti va is de MPB que po pu la ri za ram va lo res como Elis
Re gi na, Edu Lobo, Tom Jo bim, Gal Cos ta, Jair Ro dri gues, Ca e ta -
no Ve lo so e Chi co Bu ar que de Ho lan da.

Na dé ca da de 40, ca sou-se com Sô nia Ri be i ro, com quem
di vi dia o pal co no pro gra ma “Esco la Ri so nha e Fran ca” e que, em 
1946, o acom pa nhou aos Esta dos Uni dos para par ti ci par de “A
Voz da Amé ri ca”. Ti ve ram três fi lhos: Sô nia Ânge la, José Blo ta
Neto e José Fran cis co. Sô nia Ri be i ro fa le ceu em 1987.

Na ado les cên cia, Blo ta Jr. am bi ci o na va a car re i ra di plo má -
ti ca, tan to que, ao se mu dar para São Pa u lo, tra tou ime di a ta men -
te de in gres sar na Fa cul da de de Di re i to do Lar go de São Fran cis -
co. Entre tan to, pre ci sou in ter rom per o cur so, que re to mou e ter -
mi nou em 1949. Advo gou por 12 anos.

O ra di a lis ta, jor na lis ta e ex-Parlamentar per ma ne ceu in ter -
na do des de o dia 29 de no vem bro, no Hos pi tal Sí rio Li ba nês, pois 
es ta va com pro ble mas de sa ú de ha via seis me ses, pre ci san do de 
su ces si vas trans fu sões de san gue em de cor rên cia de mo lés tia
que afe ta va a pro du ção de pla que tas. Fa le ceu de in su fi ciên cia
res pi ra tó ria ca u sa da por pne u mo nia. Seu cor po foi ve la do na
Assem bléia Le gis la ti va onde acor re ram per so na li da des e au to ri -
da des as sim como atu a is ex po en tes do rá dio e te le vi são. Seu
cor po está se pul ta do no Ce mi té rio do Ara çá.
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Con tem po râ neo de Blo ta Jr., João Sil ves tre – O J. Sil ves -
tre de “O Céu É o Li mi te”, nos anos 60, e de mu i tos ou tros su ces -
sos, como “Essa é a sua Vida”, na dé ca da de 50 – ado tou es ti lo
um pou co di fe ren te ao tor nar-se pi o ne i ro da te le vi são bra si le i ra.
Em seu “show” de per gun tas e res pos tas, cri ou o fa mo so bor dão
“Abso lu ta men te cer to!”, que le va va ao de lí rio as tor ci das par ti ci -
pan tes. Fa le ceu de in su fi ciên cia res pi ra tó ria em con se qüên cia de 
mo lés tia de ge ne ra ti va dos pul mões, num hos pi tal de Fort La u de -
ral le, Esta dos Uni dos, onde es ta va in ter na do há três me ses. Seu
cor po foi cre ma do e as cin zas, lan ça das ao mar. Era ca sa do com
a Srª Ní vea Sil ves tre, de 70 anos, e ti nha qua tro fi lhos.

Con si de ra do por mu i tos como o úl ti mo re pre sen tan te do
gru po de gran des apre sen ta do res da TV, que in clu ía Flá vio Ca -
val can ti e Blo ta Jr., J. Sil ves tre di ri giu o pro gra ma “Do min go Mi li o -
ná rio”, na ex tin ta TV Man che te, como seu der ra de i ro tra ba lho, em 
1997. Em 1950, apre sen ta ra o pro gra ma ina u gu ral da ex tin ta TV
Tupi. Sua fama cres ceu e cris ta li zou com o “O Céu É o Li mi te”,
apre sen ta do por qua se 20 anos em di ver sas emis so ras. Essa
atra ção, que re ce beu vá ri os no mes, es tre ou na TV Tupi em 1957, 
pas sou para a TV Rio em 1960 e vol tou à Tupi em 1968 para nela 
per ma ne cer até 1972. Re for mu la da, teve no vas ver sões no SBT
(TVS, à épo ca) em 1982 e na Ban de i ran tes, de 1983 a 1986.

A car re i ra de J. Sil ves tre co me çou na Rá dio Ban de i ran tes,
em 1941. Em 1945, ele mu dou-se para o Rio de Ja ne i ro, pas san -
do a tra ba lhar na Rá dio Tupi. Dois anos de po is, re tor nou a São
Pa u lo, con tra ta do pela Rá dio Cul tu ra para apre sen tar o pro gra ma 
“Quem Sabe Mais, o Ho mem ou a Mu lher?” Re gres san do à Tupi,
em 1950, par ti ci pou da ina u gu ra ção da pri me i ra emis so ra de te le -
vi são do País. Em 1953, es cre veu e pro ta go ni zou a no ve la “Meu
Trá gi co Des ti no”, trans mi ti da ao vivo com um elen co in te gra do,
en tre ou tros, por Fran cis co Cu o co e Arman do Bo gus. Apre sen -
tou, em se gui da, di ver sos pro gra mas de su ces so. Além de “O
Céu É o Li mi te”, co man dou “Do Zero ao Infi ni to”, “O Riso É o Li -
mi te” e “J. Sil ves tre e os Mi lhões”. Du ran te cin co anos, após
1972, per ma ne ceu afas ta do da TV e es cre veu o li vro “Como Ven -
cer na Te le vi são”, pu bli ca do em 1977. Re tor nou, en tão, à Tupi
com um “talk show” que le va va seu nome.

Em 1979, ocu pou a Pre si dên cia da Ra di o brás por cur to
pe río do. Em 1982, Síl vio San tos o con tra tou para apre sen tar o
pro gra ma “Show sem Li mi te”. No ano se guin te, pas sou para a
Ban de i ran tes para apre sen tar atra ções como o “Pro gra ma J. Sil -
ves tre”, “Essas Mu lhe res Ma ra vi lho sas” e “Por que Hoje é Sá ba -
do”. Em 1986, de i xou a emis so ra e vol tou a vi ver na Fló ri da,
Esta dos Uni dos, onde já mo ra ra na dé ca da de 70. Pas sou ain da
pela ex tin ta TV Man che te, em 1997, com o pro gra ma “Do min go
Mi li o ná rio”, no qual apre sen ta va no vas ver sões de an ti gos qua -
dros.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, ao
ex por em ple ná rio da dos bi o grá fi cos des ses dois fe nô me nos do
rá dio e TV, mi nha in ten ção é a de fa zer com que se jam in se ri dos
nos Ana is do Se na do da Re pú bli ca, de ma ne i ra a re gis trar per pe -
tu a men te a no tá vel con tri bu i ção que Blo ta Jr. e J. Sil ves tre de ram 
à his tó ria e ao de sen vol vi men to da mí dia ele trô ni ca no Bra sil.
Pre ten do tam bém, as sim agin do, de mons trar às fa mí li as en lu ta -
das a cons ter na ção que nos ca u sou o pas sa men to des sas per so -
na li da des tão mar can tes.

Cre io que am bos os fa le ci dos me re ce ri am a in ser ção de
vo tos de pe sar des ta Casa em ata. Mas, por for ça do dis pos to no
art. 218, alí nea c, de nos so Re gi men to Inter no, só pos so re que -
rer, in fe liz men te, essa ma ni fes ta ção ofi ci al re la ti va men te a José
Blo ta Jú ni or por ter sido ele, dos dois, o úni co que foi mem bro do
Con gres so Na ci o nal. Peço a com pre en são e o apo io de meus no -

bres Pa res para a apro va ção do re que ri men to que apre sen tei à
Mesa, por con si de rar que, as sim, es ta rão fa zen do jus ti ça à me -
mó ria de quem se des ta cou como ho mem pú bli co e ex po en te da
te le vi são bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o re -
que ri men to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A Mesa se as so cia ao pe sar ma ni fes ta do pelo

re que ri men to do Se na dor Ro meu Tuma e en vi a rá as
con do lên ci as à fa mí lia do ex-Deputado e co mu ni ca -
dor Blo ta Jú ni or.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio .

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 1, DE 2000 

Impõe às em pre sas pres ta do ras de
ser vi ços de te le fo nia a obri ga ção de fa -
zer cons tar de sua pu bli ci da de as ta ri fas
dos ser vi ços por ela pres ta dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 37 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem -

bro de 1990 (Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su -
mi dor – CDC) pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

Art. 37. .................................................
..............................................................
§ 4º Para os efe i tos do dis pos to no § 3º, 

con si de ram-se da dos es sen ci a is as ta ri fas
de ser vi ço de te le fo nia.

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor, tra zi do ao
mun do ju rí di co em 1990, re pre sen tou, um mar co na luta 
pela con quis ta de uma pro te ção mais ade qua da do
con su mi dor em re la ção ao for ne ce dor, im pon do a este
úl ti mo obri ga ções ten den tes a com pen sar a ma i or vul -
ne ra bi li da de do con su mi dor nas re la ções de con su mo.

A des pe i to des sa cons ta ta ção, é pre ci so re co -
nhe cer que ain da há mu i to o que evo lu ir no tra ta men -
to le gis la ti vo da ma té ria.

Com o pre sen te pro je to, pre ten de mos obri gar
as em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le fo nia a
ve i cu lar, em sua pu bli ci da de, as ta ri fas dos ser vi ços
por elas pres ta dos, de for ma a pro por ci o nar ao con -
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su mi dor to das as in for ma ções ne ces sá ri as para que
pos sa ana li sar a con ve niên cia de con tra tar os ser vi -
ços.

A le gis la ção atu al não obri ga o for ne ce dor a fa -
zer pu bli ci da de de seus pro du tos ou ser vi ços, pro i bin -
do, con tu do, a pro pa gan da en ga no sa, sen do uma de
suas es pé ci es a pro pa gan da ca paz de in du zir o con -
su mi dor em erro a res pe i to das ca rac te rís ti cas, qua li -
da des, pro pri e da des, ori gem, pre ço e qua is quer ou -
tros da dos so bre pro du tos ou ser vi ços, ain da que, por 
omis são.

E es ta be le ce, ain da, que a pu bli ci da de é en ga -
no sa por omis são quan do de i xar de in for mar so bre
dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço. 

Ocor re que o CDC não de fi ne o que seja dado
es sen ci al, o que tem en se ja do a in ter pre ta ção de que
nem sem pre o pre ço o é.

Enten de mos que as ta ri fas dos ser vi ços pres ta -
dos pe las em pre sas de te le fo nis ta são da dos es sen -
ci a is a se rem in for ma dos ao con su mi dor im pres cin dí -
ve is à sua de ci são pela con tra ta ção dos ser vi ços, mo -
ti vo pelo qual pro po mos que esse en ten di men to seja
ex pres sa men te ado ta do no tex to do CDC, de for ma a
evi tar a in ter pre ta ção a que nos re fe ri mos.

São es ses os mo ti vos que nos le vam a apre sen -
tar o pre sen te pro je to, para o qual con ta mos com o
apo io dos ilus tres Pa res.

Sala das ses sões, 11 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ma gui to Vi le la,  PMDB – GO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re fe rên cia Le gis la ti va

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

TÍTULO I 
Dos Di re i tos do Con su mi dor

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º O pre sen te có di go es ta be le ce nor mas de
pro te ção e de fe sa do con su mi dor, de or dem pú bli ca e
in te res se so ci al, nos ter mos dos arts. 5º, in ci so XXXII, 
170, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 48 de
suas Dis po si ções Tran si to ri a is.

Art. 2º Con su mi dor é toda pes soa fí si ca ou ju rí -
di ca que ad qui re ou uti li za pro du to ou ser vi ço como
des ti na tá rio fi nal.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se a con su mi dor a
co le ti vi da de de pes so as, ain da que in de ter mi ná ve is,
que haja in ter vin do nas re la ções de con su mo.

Art. 3º For ne ce dor é toda pes soa fí si ca ou ju rí di -
ca, pú bli ca ou pri va da, na ci o nal ou es tran ge i ra, bem
como os en tes des per so na li za dos, que de sen vol vem
ati vi da des de pro du ção, mon ta gem, cri a ção, cons -
trução, trans for ma ção, im por ta ção, ex por ta ção, dis -
tribui ção ou co mer ci a li za ção de pro du tos ou pres ta -
ção de ser vi ços.

§ 1º Pro du to é qual quer bem, mó vel ou imó vel,
ma te ri al ou ima te ri al.

§ 2º Ser vi ço é qual quer ati vi da de for ne ci da no
mer ca do de con su mo, me di an te re mu ne ra ção, in clu -
si ve as de na tu re za ban cá ria, fi nan ce i ra, de cré di to e
se cu ri tá ria, sal vo as de cor ren tes das re la ções de ca -
rá ter tra ba lhis ta.

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Re la ções de Con su mo

Art. 4º A Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de Con -
su mo tem por ob je ti vo o aten di men to das ne ces si da -
des dos con su mi do res, o res pe i to à sua dig ni da de,
sa ú de e se gu ran ça, a pro te ção de seus in te res ses
eco nô mi cos, a me lho ria da sua qua li da de de vida,
bem como a trans pa rên cia e har mo nia das re la ções
de con su mo, aten di dos os se guin tes prin cí pi os:

(Re da ção dada pela Lei nº 9.008, de 21-3-95)
I – re co nhe ci men to da vul ne ra bi li da de do con -

su mi dor no mer ca do de con su mo;
II – ação go ver na men tal no sen ti do de pro te ger

efe ti va men te o con su mi dor.
Art.  37. É pro i bi do toda pu bli ci da de en ga no sa

ou abu si va.
§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de de in for -

ma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in te i ra
ou par ci al men te, fal sa, ou, por qual quer ou tro modo,
mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o con -
su mi dor a res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, qua -
lidade, quan ti da de, pro pri e da des, ori gem, pre ço e
qua is quer ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços.

§ 2º É abu si va, den tre ou tras, a pu bli ci da de dis -
cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a que in ci te à vi o -
lên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti ção, se apro ve i te
da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe riên cia da cri an -
ça, des res pe i ta va lo res am bi en ta is, ou que seja ca -
paz de in du zir o con su mi dor a se com por tar de for ma
pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou se gu ran ça.

§ 3º Para os efe i tos des te có di go a pu bli ci da de é 
en ga no sa por omis são quan do de i xar de in for mar so -
bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.

§ 4º (Ve ta do).
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pro je to que aca ba de ser lido será pu bli ca -
do e des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 5, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,

re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 2, de 2000, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998
(Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à
Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de que a ma té ria cons te
da pró xi ma Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 11 de ja ne i ro de 1999. – Se -
na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to que aca ba de
ser lido.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to.
A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de ama -

nhã para pri me i ra ses são de dis cus são em pri me i ro
tur no.

A Pre si dên cia co mu ni ca aos Srs. Se na do res
que ha ve rá tam bém ses são de li be ra ti va na pró xi ma
se gun da-feira.

Vou en cer rar a pre sen te ses são...
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, em nome da li de ran -
ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Infe liz men te ago ra não pode, por que o pe río -
do da Ordem do Dia será des ti na do à dis cus são e vo -
ta ção das Co mis sões con jun tas de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal e de Jus ti ça e Ci da da nia so bre
o pro ble ma de ar mas.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
É uma co mu ni ca ção de li de ran ça, mas é rá pi da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas para dar 
co nhe ci men to à Casa que a li de ran ça do Par ti do Po pu -
lar So ci a lis ta vai en trar com um re que ri men to so li ci tan -
do que o Ple ná rio se pro nun cie fa vo ra vel men te a que
seja in clu í da na pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Congres so Na ci o nal a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 86, que tra ta da vin cu la ção de re cursos da
área de sa ú de e que já foi apro va da em dois tur nos na
Câ ma ra dos De pu ta dos por qua se una ni mi da de. Lem -
bro, ain da, que há uma mo bi li za ção na ci o nal dos se to -
res da área de sa ú de, que está um pou co equi vo ca da,
acre di tan do que a apro va ção ago ra tem a ca pa ci da de
de in clu ir des de logo a vin cu la ção nos or ça men tos da
União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os para este ano.
Acre di to que isso não seja pos sí vel, mas, de qual quer
for ma, se ria im por tan te que nes ta Con vo ca ção Extra or -
di ná ria pu dés se mos vo tar essa emen da cons ti tu ci o nal,
já apro va da em dois tur nos pela qua se una ni mi da de da
Câ ma ra. Esses são os termos do re que ri men to que
en ca mi nha re mos à Mesa.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Re ce be rei o re que ri men to de V. Exª. Ago ra,
in fe liz men te, a Mesa não po de rá co lo cá-lo em vo ta -
ção, por que fere dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, ten do em
vis ta que emen da no mes mo sen ti do já foi vo ta ção e
der ru ba da na mes ma ses são le gis la ti va. 

Esta é uma con vo ca ção ex tra or di ná ria li ga da à
ses são le gis la ti va an te ri or, por que a nova ses são le -
gis la ti va co me ça em fe ve re i ro. Daí por que la men to
não po der aten der a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
De po is vou dis cu tir, quan do do re que ri men to, até por -
que con vo ca ção ex tra or di ná ria não é de uma mes ma
le gis la tu ra, ela, in clu si ve, pode tra tar de todo e qual -
quer as sun to, in de pen den te de as sun tos que, em le -
gis la tu ra tra di ci o nal, fo ram atu a li za dos.

Essa emen da foi apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e, por tan to, terá que ser vo ta da. 

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mas essa emen da e emen da se me lhan te a
essa, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, foi der ru ba da nes te Ple ná rio.

Então, em fe ve re i ro, va mos aten der ao pe di do
de V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Tudo bem!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ma u ro Mi ran da e Ade mir
Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
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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. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. ) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res,a Ama zô nia tem ocu pa do,
cons tan te men te, gran des es pa ços no noti ciá rio na ci o -
nal e in ter na ci o nal, tem pre o cu pa do enor me men te to -
das as ge ra ções dos que cu i da ram, até hoje, dos des ti -
nos do Bra sil, e mo ti va do olha res ga nan ci o sos das
gran des po tên ci as mun di a is, no ta da men te dos Esta -
dos Uni dos.

Ao lon go dos sé cu los, aven tu re i ros, ca ça do res de
ri que zas, pa ci fi ca do res, his to ri a do res, bió lo gos, an tro -
pó lo gos, ar tis tas, mi ne ra do res, agri cul to res, do nos de
em pre sas na ci o na is e es tran ge i ras, mi gran tes, re li gi o -
sos e go ver nos de ou tros pa í ses, não he si ta ram em
des bra var a imen sa flo res ta tro pi cal, que é, in clu si ve, a
ma i or área ver de con tí nua exis ten te na ter ra.

Por sua exu be rân cia e exo tis mo, por sua imen -
si dão, pe las suas ri que zas fa bu lo sas em ma té ri as pri -
mas e pro du tos es tra té gi cos ra ros, pela sua fa u na,
flo ra e bi o di ver si da de gi gan tes cas, a Ama zô nia tor -
nou-se uma len da, um mito, um ir re sis tí vel de se jo de
aven tu ra para mu i tos bra si le i ros e para mu i tos ha bi -
tantes de ou tros pa í ses, uma ter ra en vol ta em mis -
térios e mis ti cis mos, con ta dos nos re la tos de vi a gens
dos que nela se aven tu ra ram, e for ja dos na alma de
sua pró pria gen te.

Por to dos es ses mo ti vos que aca ba mos de le -
van tar, a Ama zô nia é co los sal para o nos so País, vi tal
para a sua se gu ran ça na ci o nal, fun da men tal para o
seu de sen vol vi men to, e uma per ma nen te pre o cu pa -
ção para os Esta dos Uni dos, prin ci pal men te no que diz 
res pe i to à se gu ran ça de todo o con ti nen te ame ri ca no.

Além des ses as pec tos ge ra is e pre li mi na res,
con vém sa li en tar que toda a his tó ria da Ama zô nia
sem pre es te ve li ga da a duas ver ten tes mu i to im por -
tan tes que per mi tem com pre en der me lhor a sua evo -
lu ção e a sua pro ble má ti ca. De um lado, en con tra mos 
a pre sen ça dos gran des ca pi ta is na ci o na is e in ter na -
ci o na is e, do ou tro, os in te res ses po lí ti cos e mi li ta res,
tan to in ter nos quan to ex ter nos,que sem pre ar qui te ta -
ram uma to ma da de po si ção mais efe ti va em toda a
re gião. É im por tan te sa li en tar que es sas duas ver ten -
tes, ao lon go de to das as suas eta pas de con quis ta,
sem pre fo ram con ver gen tes. Assim, po de mos di zer
que sem pre exis tiu uma cor re la ção bas tan te sig ni fi ca -
ti va en tre in te res ses ca pi ta lis tas, in te res ses po lí ti cos,
e in te res ses mi li ta res, em todo o pro ces so de de sen -
vol vi men to ama zô ni co e in te gra ção dos seus es pa -
ços. É im por tan te acres cen tar, igual men te, que essa

cor re la ção va ri ou de in ten si da de em vá ri os mo men -
tos his tó ri cos. Essas va ri a ções sem pre es ti ve ram li -
ga das ao ter mô me tro da con jun tu ra po lí ti ca in ter na ci -
o nal e ao grau de in te gra ção do po der na ci o nal com o
po der in ter na ci o nal he ge mô ni co. 

Por exem plo, en tre 1945 e 1964, com a re de mo -
cra ti za ção do Bra sil, os no vos com por ta men tos na ci -
o na is le va ram o Go ver no bra si le i ro a pra ti car uma po -
lí ti ca ex ter na com um cer to grau de in de pen dên cia
vis-à-vis dos Esta dos Uni dos. Em con tra par ti da, com
o gol pe mi li tar e, con se qüen te men te, com o ali nha -
men to au to má ti co do nos so País à li de ran ça ame ri ca -
na, os in te res ses eco nô mi cos, po lí ti cos e es tra té gi cos 
exis ten tes na Ama zô nia, pas sa ram a re fle tir exa ta -
men te a nova cor re la ção de for ças es ta be le ci da.

É im por tan te di zer ain da que, mu i to an tes do gol -
pe mi li tar, ou seja, em todo o pe río do que o an te ce deu,
na Esco la Su pe ri or de Gu er ra, im preg na da pe los ide a -
is an ti co mu nis tas, em ple na efer ves cên cia da guer ra
fria, ofi ci a is su pe ri o res de nos sas for ças ar ma das, ao
mes mo tem po em que já ar qui te ta vam a to ma da do
po der, es tu da vam aten ta men te a ques tão ama zô ni ca,
re a li za vam de ba tes, or ga ni za vam se mi ná ri os, e pu -
blicavam li vros e ar ti gos so bre a ques tão. Foi jus ta -
men te nes se pe río do que apa re ce ram as te o ri as de -
fen di das pelo Ge ne ral Me i ra Ma tos, e a Ge o po lí ti ca
do Bra sil, do Ge ne ral Gol bery do Cou to e Sil va, am -
bas totalmen te ins pi ra das na es tra té gia mi li tar, na se -
gu ran ça, na ge o po lí ti ca, e na ocu pa ção ur gen te dos
es pa ços ama zô ni cos, para ga ran tir a se gu ran ça na ci o -
nal, a in te gri da de con ti nen tal, e con ter o avan ço co mu -
nis ta na Amé ri ca. Aliás, o epi só dio da re vo lu ção cu ba -
na veio re for çar ain da mais es sas te ses, e con ven cer
os se to res mi li ta res mais ra di ca is a apo i ar in con di ci o -
nal men te a te o ria dos “cír cu los con cên tri cos”,defen di -
da e sus ten ta da pelo Ge ne ral Gol bery, que, al gum
tem po de po is, ocu pa ria, por mais de quin ze anos, lu -
gar de des ta que na vida po lí ti ca e mi li tar do País.

A co bi ça in ter na ci o nal so bre a Ama zô nia, ao
lon go de toda a sua his tó ria, sem pre foi um enor me
pe sa de lo para o na ci o na lis mo bra si le i ro. Hoje, em
ple na era da glo ba li za ção, ela con ti nua pre sen te e ca -
u sa te mor nas ins tân ci as mais im por tan tes de nos sas
ins ti tu i ções.

Des de o Tra ta do de Ma dri, as si na do em 1750,
de po is de lon ga ba ta lha tra va da por nos sa di plo ma cia 
con tra a Espa nha e ou tros pa í ses co lo ni a is que de -
fen di am a in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia, a re gião
tem re sis ti do com fir me za, in clu si ve com con fron tos e
der ra ma men to de san gue,a to das as ten ta ti vas es -
tran ge i ras vi san do ao seu con tro le. Foi jus ta men te
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pela for ça que ho lan de ses, fran ce ses, in gle ses e ir -
lan de ses fo ram re cha ça dos da re gião.

De uns tem pos para cá, no vos fan tas mas vol ta -
ram a ron dar a flo res ta e a ca u sar tre mo res nos ór gãos
de se gu ran ça na ci o nal. É sa bi do que exis te uma idéia
cir cu lan do no seio das Na ções Uni das, de fen di da in clu -
si ve pe los sete pa í ses mais de sen vol vi dos do mun do,
no sen ti do de de fi nir áre as ge o grá fi cas con si de ra das
por eles como de alto in te res se eco nô mi co, po lí ti co, ci -
en tí fi co e es tra té gi co para o fu tu ro da hu ma ni da de.

Evi den te men te, pela sua enor me im por tân cia
ge o po lí ti ca em toda a Amé ri ca, e pela sua fan tás ti ca
bi o di ver si da de, que vem ca u san do, des de o fi nal da
Con fe rên cia so bre o Meio Ambi en te – Rio 92, cons -
tan tes de sen con tros en tre Bra sil e Esta dos Uni dos,
não po de mos du vi dar de que a Ama zô nia bra si le i ra
se en qua dra ria per fe i ta men te nos cri té ri os de se le ção 
des sas cha ma das re giões es tra té gi cas.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em re la -
ção à Ama zô nia, o nos so Go ver no não pode mais
con ti nu ar a jo gar com a sor te como fez até hoje. Pre -
ci sa mos abrir os olhos en quan to é tem po e de di car à
re gião uma aten ção de alta pri o ri da de por que é a nos -
sa so be ra nia e o nos so fu tu ro que es tão ame a ça dos.
Pre ci sa mos vol tar os nos sos olhos para a im plan ta -
ção de fi ni ti va do Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia
(SIVAM). Da mes ma ma ne i ra, pre ci sa mos con clu ir
de fi ni ti va men te os gran des pro je tos de de sen vol vi -
men to que es tão em an da men to, a exem plo do Ca lha
Nor te, que, in clu si ve, com ple men ta o Sis te ma de Vi gi -
lân cia de todo o ter ri tó rio.

Já pas sou da hora para o Go ver no Fe de ral li de -
rar uma gran de mo bi li za ção em de fe sa da in te gra ção
de fi ni ti va da Ama zô nia. Por que não ini ciá-la ago ra,
apro ve i tan do o gran de im pac to na ci o nal ca u sa do
pelo anún cio do Pro gra ma Avan ça Bra sil? Essa é,
por tan to, a me di da mais ur gen te que de ve ria ser ado -
ta da da qui para fren te, em to dos os fó runs que se re ú -
nam para de ba ter o fu tu ro da in te gra ção na ci o nal.

A so be ra nia so bre a Ama zô nia deve ser en ca ra -
da como uma ques tão de hon ra para toda a na ção
bra si le i ra. O seu de sen vol vi men to sus ten tá vel é, na
ver da de, uma ve lha as pi ra ção de to dos os bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer!
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, dia 12 de no -
vem bro úl ti mo tive oca sião de de nun ci ar, com base
em in for ma ções de re por ta gem do Cor re io Bra zi -
liense, e si tu a ção le van ta da em meu Esta do, mais
es pe ci fi ca men te na ci da de de Pa ra nã, o cri me em
que se cons ti tui a bur la que pro du to res de sal pra ti -

cam ao de i xar de adi ci o nar iodo ao sal de co zi nha, sal 
para con su mo hu ma no, de acor do com as nor mas
exis ten tes no país, re gu la das des de 1956.

Qu e ro re gis trar meus apla u sos ao Mi nis tro José
Ser ra, da Sa ú de, que em am plo re la tó rio in for mou a
esta Casa, as ações que vem sen do de sen vol vi das
pelo Go ver no, com vis tas a co i bir esse abu so, jun ta -
men te com ex ten sas in for ma ções so bre a ques tão do 
bó cio – do en ça de cor ren te da fal ta de iodo, que afe ta
gran de par te da po pu la ção bra si le i ra, so bre tu do em
re giões do in te ri or.

Qu e ro re gis trar, Sr. Pre si den te, a fir me za das
ações do Mi nis té rio da Sa ú de, am pla men te in for ma das, 
e que peço que se jam pu bli ca das na ín te gra e fa çam
par te dos Ana is do Se na do. Re fi ro-me ape nas ao re sul -
ta do quan ti ta ti vo das ações do Mi nis té rio da Sa ú de.

Do to tal de 80 mar cas de sal ana li sa das, o que
re pre sen ta per cen tu al pra ti ca men te de 100% das
mar cas co nhe ci das no mer ca do:

Ø 3 das em pre sas pro du to ras se rão
mul ta das, fe cha das e te rão seus es to ques
apre en di dos, por não apre sen ta rem per cen -
tu al al gum de iodo adi ci o na do.

Ø 9 es tão ten do seu pro du to apre en di -
do e se rão mul ta das, por apre sen ta rem teor
de adi ção de iodo aba i xo do exi gi do.

Ø 24 apre sen ta ram ir re gu la ri da des em 
al gu mas das amos tras apre sen ta das e es -
tão sen do mul ta das ten do apre en di das as
par ce las ir re gu la res.

Ø 44 mar cas, den tre elas as mar cas
mais co nhe ci das, não apre sen ta ram ir re gu -
la ri da des.

O Mi nis té rio da Sa ú de, Sr. Pre si den te, nos ter -
mos das in for ma ções en vi a das a esta Casa, vem
de sem pe nhan do a con ten to suas atri bu i ções.

No en tan to, é ne ces sá rio tam bém que aten ção
es pe ci al seja con cen tra da na as sis tên cia e na iden ti fi -
ca ção das ca u sas do bó cio, em áre as onde o fe nô me -
no per sis te, como no caso de Pa ra nã e ou tras re giões 
do meu Esta do, con for me re la tei na que le pro nun ci a -
men to.

Peço, Sr. Pre si den te, que con si de re lido o Re la -
tó rio do Mi nis té rio, que ane xo.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, as chu vas que
atin gi ram o su des te do país na vi ra da do ano ex pu se -
ram mais uma vez o qua dro crí ti co de in se gu ran ça
que ron da as nos sas ci da des di an te das co bran ças da
na tu re za. Ci da des in te i ras ala ga das, pon tes que fo ram 
le va das pe las águas, la vou ras per di das, as fal to co ber -
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to,es tra das in tran si tá ve is e mi lha res de fa mí li as de sa -
bri ga das. De po is des se sal do trá gi co de so fri men tos,
as po pu la ções ain da têm de con vi ver com os sur tos
epi dê mi cos e o au men to da po bre za, por que em mu i -
tos ca sos as águas le va ram o pou co que con se gui ram
re u nir du ran te toda uma vida de lu tas. São de ze nas ou
cen te nas de co mu ni da des que vão le var me ses para
re or ga ni zar a sua ro ti na de vida e de tra ba lho. 

Mas há um as pec to que que ro des ta car. É o
caso das en cos tas, onde as po pu la ções mais po bres
vão de pen du rar as sua mo ra di as pre cá ri as, sem o mí -
ni mo de cer te za de que elas po de rão re sis tir a um ata -
que mais for te dos ven tos ou das chu vas. É uma das
fa ces mais cru éis do nos so qua dro de ex clu são so ci -
al, e o que acon te ceu em Cam pos do Jor dão foi uma
re e di ção do que já vi mos em mu i tas ou tras ci da des,
em ou tros ja ne i ros. São ima gens que as sus tam, que
ca u sam dor, que pro pa gam o so fri men to, mas que, in -
fe liz men te, não têm aju da do a re sol ver essa ques tão
so ci al que se agra va cada vez mais na pe ri fe ria das
ci da des bra si le i ras, se jam elas de gran de, mé dio ou
pe que no por tes. A te le vi são mos trou ca sas des li zan -
do, como se fos sem pe ças de brin que do, e exi biu a
pro cu ra de ses pe ra da pe los cor pos so ter ra dos. Em
ca sos dra má ti cos como esse, fica sem pre aque la per -
gun ta? Isso vai con ti nu ar as sim? A so ci e da de pode
fa zer algo para im pe dir a con ti nu i da de des se cri me
co le ti vo con tra os mais po bres?

O alerta de Campos do Jordão, com as casas
dependuradas que foram levadas pelas
chuvas,mostra a dimensão das responsabilidades do
Congresso Nacional diante da sociedade brasileira.
Estamos no início de uma convocação extraordinária
cuja pauta inclui matéria que pode ser a solução de
médio e longo prazos para a questão social da
moradia. Trata-se de Proposta de Emenda
Constitucional que inclui o direito à moradia entre os
direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro,
no mesmo nível de importância já assegurado a
outras questões, como saúde, educação e
segurança. Creio que a Câmara dos Deputados tem o 
dever de aprovar a matéria, que passou com
celeridade pelos órgãos técnicos da Casa, ante o
reconhecimento de sua prioridade social. Essa seria
uma resposta política do Congresso Nacional diante
de uma situação de emergência que exige
mobilização do nosso espírito público coletivo. 

Como autor da proposta, devo aos queridos
companheiros deste Senado minha eterna gratidão.
Nesta Casa, a PEC foi aprovada por unanimidade.
Não tenho dúvida de que teremos o mesmo resultado
na Câmara, onde prevalecerá a mesma convicção
consensual quanto à importância da matéria. O que
me preocupa é a necessidade de apressar essa

decisão do Congresso, que não deve perder a
oportunidade excepcional da presente
convocação.Nos últimos dias os jornais têm insistido
na tese de que não vamos passarde duas ou três
matérias aprovadas nesse período extraordinário. A
PEC da moradia é pacífica, não é polêmica, é
importante socialmente, e por isso não vejo razão
para deixar de ser incluída como matéria prioritária, e
é nesse sentido que quero dirigir o meu apelo ao
presidente da Câmara e meu companheiro de
partido, o deputado Michel Temer. 

Qual a razão de meu interesse, Srªs. e Srs.
Senadores? Estamos entrando num ano eleitoral, em
que o tema da moradia social poderá empolgar as
campanhas não só do PMDB, mas de outros partidos,
como instrumento garantido pela Constituição. Com a
massificação do debate na efervescência do clima
eleitoral, estaremos conscientizando a população
brasileira para esse novo direito que está adquirindo. E
assim a sociedade se fortalecerá para exigir o
cumprimento do princípio constitucional, para cobrar
políticas públicas efetivas, reclamar recursos
orçamentários e pedir programas mais eficazes da
Caixa Econômica Federal. 

Sobre isso, eu gostaria de incluir neste
pronunciamento a palavra do arquiteto e urbanista
Jorge Wilhelm, ouvido pela Folha de São Paulo em
matéria publicada na edição de hoje. Ele afirma que a
moradia ”é uma questão social e política, antes de ser
econômica e financeira. Ela depende de políticas
públicas para alterar o fato de que existe uma faixa da
população que não consegue comprar um imóvel com
qualidade no mercado“.Esse depoimento é parte da
matéria que foi a manchete de hoje no jornal paulista,
que realizou um amplo levantamento cobrindo nada
menos que 111 municípios do Estado. A conclusão
mais importante é de que nada menos de 30 por cento
das casas de São Paulo são impróprias para morar. E
estamos falando da unidade federativa mais
desenvolvida do país, e de uma população que tem os
melhores índices de renda per capita. Gostaria que os
nobres colegas tomassem conhecimento dessa
matéria de elevado interesse social, assinada pelo
repórter João Carlos Silva. 

Srªs. e Srs. Senadores, a questão da moradia é
um grande desafio que deve ser enfrentado e
resolvido por nossa geração, para impedir que ela se
torne insustentável num futuro próximo. Creio que a
sofrida comunidade brasileira dos sem-teto não
chegou ao nível de poder e de pressão dos sem-terra
porque ainda não se organizou politicamente para
fazer valer a sua força. Tenho ouvido seguidas
advertências de que grandes movimentos de invasão
de terrenos públicos e particulares é apenas uma
questão de tempo, se não houver uma resposta
rápida nas políticas oficiais. Temos neste país mais
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de cinco milhões de famílias sem ter onde morar.
Incluindo as moradias inadequadas, como barracos
de favelas, palafitas e outros tipos de subabitações,
chegamos ao nível alarmante de 12 milhões de
famílias.É preciso pensar na força social desses
números, numa situação extrema que pode levar à
convulsão social no médio prazo. É nosso dever
imperativo pensar, antes, nessa grande massa de
nossos irmãos excluídos, que devem ter o direito
mínimo e fundamental da moradia. A Proposta de
Emenda Constitucional que foi incluída na pauta de
convocação é um instrumento que está em nossas
mãos. Basta ter a vontade política de aprová-la.
Nesse sentido, confio na sensibilidade do presidente
Michel Temer, na liderança do deputado Geddel
Vieira Lima e no apoio dos líderes dos demais
partidos. 

É a minha esperança, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna para registrar, com profundo pesar, o
falecimento do jornalista Carlos Rocque, ocorrido
ontem (10-1-2.000) em Belém do Pará, vítima que foi
de um ataque cardíaco.

O renomado escritor e historiador paraense era
conhecido como o Repórter da História. Sua história,
entretanto, não cabe, nem resumidamente, neste
pronunciamento que faço hoje, tamanha é a
expressão do seu trabalho, o qual dedicou quase a
vida toda em função da pesquisa sobre a história do
Estado do Pará.Membro da Academia Paraense de
Letras, ele ocupava, há 19 anos, a cadeira número
10, tradicionalmente pertencente aos historiadores. 

Carlos Rocque começou sua carreira
profissional como jornalista, em 1959, no Diário de
Notícias, do Rio de Janeiro, e na Folha do Norte, em
Belém, em 1960. No ano passado, completara 40
anos de carreira jornalística. Já a vida literária foi
marcada, no início, pelo estilo da ficção.Pouco a
pouco, mesclava conhecimentos da história que
adquiria no trabalho jornalístico, com sua atividade de 
escritor, até que mergulhou fundo nas pesquisas
sobre os momentos e personagens mais marcantes
da vida do Pará, iniciando, então, uma produção
eminentemente voltada para a realidade dos fatos
históricos.

A obra de Carlos Rocque começa com a
publicação, em 1962 e 1963, de dois livros de ficção,
respectivamente ”O Poço dos Anseios Perdidos“, um
romance, e ”Logo depois das chuvas“, contos.Em
seguida, como resultado de um dedicado trabalho de
pesquisa, publicou A Grande Enciclopédia Amazônica,
em 1967, e Antologia da Cultura Amazônica, em 1971.

A Enciclopédia foi traduzida para vários idiomas
e é fonte de referência nacional e internacional para

tantos quantos pesquisem dados a respeito de nossa
região. Já em 1978, publicou a História dos
Municípios do Pará, aprofundando, então, detalhes
localizados da história do nosso Estado, em seus
aspectos geoeconômicos e políticos.

A partir de 1973, com o livro ”Antônio Lemos e
sua época“, começou a dedicar-se à história política
do Pará, tendo escrito, nesta linha, ainda,
”Depoimentos para a História Política do Pará“, em
1980; ”A formação revolucionária do Tenente Barata“,
em 1983; ”Cabanagem: epopéia de um povo“, em 1985; 
”Antônio Lemos e sua época“, em 1996; ”Lopo de
Castro e as lutas da coligação“, em 1997 e ”Magalhães
Barata, o homem, a lenda e o político“, em dois
volumes, em 1998.

Carlos Rocque escreveu ainda ”A História de A
Província do Pará“, em 1980 e ”A História do Círio e
da Festa de Nazaré“, em 1981.

Pela relevância dos seus estudos, acabou sendo
agraciado pela Câmara Municipal de Belém com o título 
de Historiador da Cidade, mérito só concedido a duas
personalidades, em toda a história da capital do Pará. 

Em Belém, lutou pela criação do Memorial da
Cabanagem, no Entroncamento; do Memorial
Magalhães Barata, em São Brás, e também do
Museu do Círio. O historiador ainda foi o mentor da
criação da hoje tradicional Romaria Fluvial do Círio,
quando presidente da Paratur, em 1986. Seu último e
mais novo projeto era a criação de um outro
monumento, em homenagem à Virgem de Nazaré.

Ainda em 1975, o pesquisador já havia sido
secretário executivo da comissão responsável pelo
traslado dos restos de Antônio Lemos para Belém.
Em 1984, no governo do prefeito Nélio Lobato, foi
secretário executivo da comissão formada para a
comemoração do Sesquicentário do levante da
Cabanagem. Foi ainda, na mesma década, diretor de
Navegação e depois presidente da Empresa de
Navegação da Amazônia, Enasa.

O Pará perdeu ontem um dos maiores
paraenses da atualidade. Sua figura simples e
iluminada, entretanto, continuará inspirando as
crianças e jovens paraenses nos estudos sobre sua
realidade e sua história, em aspectos políticos e
culturais.

Carlos Rocque merece, certamente, a
reverência e a homenagem de todos os cidadãos do
Pará e de todo o Brasil, tendo em vista a importância
de sua obra, para a formação intelectual de nosso
povo.

Neste ensejo, encaminho à família enlutada de
Carlos Rocque os sentimentos de pêsames, em meu
nome e em nome do Partido Socialista Brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Nada mais havendo a tratar, a
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Presidência vai encerrar os trabalhos lembrando, que 
em seguida as Comissões, de Constituição e Justiça
e Relações Exteriores e Defesa Nacional, irão
realizar reunião conjunta neste plenário sobre a
presidência do Senador José Sarney, por ser menos
jovem do que o Senador José Agripino.

Lembro às Srªs e os Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, 
a realizar-se às 14 horas e 30 minutos a seguinte:

ORDEM DO DIA

I

– 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 183, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 183, de 1999 (nº 40/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Transferência de Presos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte, em Londres, em 20 de agosto de
1998, tendo

Parecer favorável, sob nº 754, de 1999, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

– 2 –
PARECER Nº 1.147, DE 1999

(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 1.147,
de 1999, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
sobre a Mensagem nº 239, de 1999 (nº 1.816/99, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Eloi Fernández Y Fernández, para ser reconduzido ao
cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo –
ANP.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 15-A, DE 1998
(Substitutivo da Câmara)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 15-A, de 1998 (Substitutivo 
nº 627/98, na Câmara dos Deputados), que altera o
art. 29 e acrescenta artigo à Constituição Federal
(limite de gastos com legislativos municipais), tendo

Parecer sob nº 2, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, favorável, com votos contrários dos
Senadores Roberto Freire, Antonio Carlos Valadares
e Romero Jucá, e abstenções dos Senadores
Mozarildo Cavalcanti e Eduardo Suplicy.

II

Reunião de Comissões

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(Reunião extraordinária às 10 horas)

– 1 –
MENSAGEM Nº 133, DE 1999

(Nº 933/99, na origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da

República, propondo sejam autorizadas operações
financeiras de que trata o acordo de reescalonamento 
de débitos da República de Zâmbia para com a
República Federativa do Brasil, no valor estimado de
US$ 20,358,120.96 (vinte milhões, trezentos e
cinqüenta e oito mil, cento e vinte dólares norte
americanos e noventa e seis centavos) com base na
Ata de Entendimentos de 28 de fevereiro de 1996,
celebrada no âmbito do chamado “Clube de Paris”.

Relator: Senador José Eduardo Dutra.

– 2 –
OFÍCIO “S” Nº 59, DE 1999

(Nº 4.246/99, na origem)

De autoria do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao Senado Federal relatório sobre
operação de troca de títulos do tipo Brady por um
novo título do tipo Global, conduzida pelo Banco
Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro
Nacional.

Relator: Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 16 minutos.)

AGENDA  DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

11-1-2000
Terça-feira

12:00  –  Re u nião com os Lí de res no Se na do
15:30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na -

do Fe de ral
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Ata da 3ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 12 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di 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 e Ade mir Andra de

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil -
va – Alva ro Dias – Amir Lan do – 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 – Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio –
Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão
– 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 – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u -
sen – José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do 
Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – 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 – Ra mez Te bet – 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 – Se bas tião Ro cha – 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 78 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 Lú dio Co e -
lho.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 4, de 2000 (nº 1.899/99, na ori gem), de 14 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de 
Lei nº 62, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça e do
Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal cin qüen ta e dois mi lhões, qua tro cen tos e no -
ven ta e seis mil, oi to cen tos e ses sen ta e nove re a is,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi -
gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.895, de
1999, de 14 de de zem bro de 1999.

Nº 5, de 2000 (nº 1.901/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 9, de 1999 – CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi -
nan ce i ros da União – Re cur sos sob Su per vi são do
Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to su ple men tar no va -
lor de cen to e ses sen ta mi lhões, se te cen tos e vin te 
e nove mil re a is, para re for ço de do ta ção con sig na -
da no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.899, de 1999, de 14 de de zem bro
de 1999.

Nº 6, de 2000 (nº 1.902/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 24, de 1999 – CN, que abre ao Orça -
men to de Inves ti men to para 1999, em fa vor das
em pre sas Com pa nhia Do cas do Ce a rá e Com pa -
nhia Do cas do Espí ri to San to, cré di to es pe ci al até
o li mi te de três mi lhões e se is cen tos mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 9.900, de 1999, de 14 de de zem bro de
1999.

Nº 7, de 2000 (nº 1.903/99, na ori gem), de 14 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de 
Lei nº 31, 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 Órgãos do Po der Exe cu ti vo, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de cin qüen ta e um mi lhões,
cen to e qua ren ta e três mil, du zen tos e qua ren ta e cin -
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co re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 9.901, de 1999, de 14 de de zem bro de 1999.

Nº 8, de 2000 (nº 1.904/99, na ori gem), de 14 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de 
Lei nº 33, 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 es pe ci al no va lor glo bal de dez mi lhões de
re a is, para os fins que es pe ci fí ca, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.902, de 1999, de 14 de de zem bro
de 1999.

Nº 9, de 2000 (nº 1.905/99, na ori gem), de 14 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de 
Lei nº 35, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes,
cré di to su ple men tar no va lor de qua tro mi lhões, du -
zen tos e no ven ta mil, tre zen tos e um re a is, para re for -
ço de do ta ções para pes so al e en car gos so ci a is, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.903, de 1999, de
14 de de zem bro de 1999.

Nº 10, de 2000 (nº 1.906/99, na ori gem), de
14 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 39, de 1999 – CN, que abre ao
Orça men to de Inves ti men to para 1999, em fa vor
do Ban co do Bra sil S.A. e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, cré di to su ple men tar no va lor to tal de tre zen -
tos e se ten ta e três mi lhões, tre zen tos e se ten ta
mil, se te cen tos e vin te e três re a is, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 9.904, de 1999, de 14 de
de zem bro de 1999.

Nº 11, de 2000 (nº 1.907/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 40, de 1999 – CN, que abre ao Orça -
men to de Inves ti men to para 1999, em fa vor do Ban -
co do Esta do do Ama zo nas S.A., Ban co do Esta do
do Ce a rá S.A. e Ban co do Esta do de Go iás S.A.,
cré di to es pe ci al no va lor de vin te e seis mi lhões,
qui nhen tos e de zo i to mil, no ve cen tos e vin te nove
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 9.905, de 1999, de 14 de de -
zem bro de 1999.

Nº 12, de 2000 (nº 1.909/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 43, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, cré di to su ple -
men tar no va lor de cin qüen ta mi lhões de re a is, para
re for ço de do ta ções do or ça men to vi gen te, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 9.907, de 1999, de 14 de
de zem bro de 1999.

Nº 13, de 2000 (nº 1.910/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 

de Lei nº 44, 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 nove mi lhões,
oi to cen tos e qua ren ta e nove mil re a is, para re for ço
de do ta ção con sig na da no vi gen te or ça men to, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 9.908, de 1999, de 14
de de zem bro de 1999.

Nº 14, de 2000 (nº 1.911/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 52, 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 da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Mi nis té rio da
De fe sa, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de sete
mi lhões, qua tro cen tos e cin qüen ta e nove mil, cen to 
e de zo i to re a is, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.909, de 1999, de 14 de de zem -
bro de 1999.

Nº 15, de 2000 (nº 1.912/99, na ori gem), de 14
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 82, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
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, cré di to su ple -
men tar no va lor de qua tro bi lhões, de zes se is mi lhões, 
qui nhen tos e vin te e um mil, tre zen tos e vin te e três
re a is, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.910, de
1999, de 14 de de zem bro de 1999.

Nº 16, de 2000 (nº 1.937/99, na ori gem), de 15
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 54, de 1999 (nº 480/99, na Casa
de ori gem), que al te ra o nome do Ae ro por to Cam po
dos Pal ma res no Esta do de Ala go as, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 9.911, de 15 de de zem bro de
1999.

Nº 17, de 2000 (nº 1.946/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 37, de 1999 – CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi -
nan ce i ros da União, cré di to su ple men tar no va lor
de vin te bi lhões, qua ren ta e um mi lhões, qui nhen -
tos e oi ten ta e dois mil re a is, para re for ço de do ta -
ção con sig na da no vi gen te or ça men to, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 9.912, de 16 de zem bro de
1999.

Nº 18, de 2000 (nº 1.947/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 53, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
de Inves ti men to, em fa vor das em pre sas Casa da Mo -
e da do Bra sil e BANESPA S.A. – Cor re to ra de Se gu -
ros, cré di to su ple men tar no va lor to tal de oito mi lhões, 
qui nhen tos e dez mil re a is, para os fins que es pe ci fí -
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ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.913, de 16
de de zem bro de 1999.

Nº 19, de 2000 (nº 1.948/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 56, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Ciên cia e 
Tec no lo gia e do Meio Ambi en te, cré di to es pe ci al no
va lor glo bal de onze mi lhões, no ve cen tos e trin ta e
cin co mil re a is, para os fins que es pe ci fí ca, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 9.914, de 16 de zem bro
de 1999.

Nº 20, de 2000 (nº 1.949/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 60, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans -
por tes e do Meio Ambi en te, cré di to su ple men tar no
va lor glo bal de qua ren ta e oito mi lhões, se is cen tos e
se ten ta e cin co mil, se te cen tos e cin qüen ta e qua tro
re a is, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.915, de
16 de zem bro de 1999.

Nº 21, de 2000 (nº 1.950/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 61, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de
Cré di to, cré di to es pe ci al no va lor de qua ren ta e nove
mi lhões, qua tor ze mil e se te cen tos re a is, para os fins
que es pe ci fí ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
9.916, de 16 de zem bro de 1999.

Nº 22, de 2000 (nº 1.951/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 65, de 1999 – CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Ope ra ções Ofi -
ci a is de Cré di to, cré di to su ple men tar no va lor ses -
sen ta e cin co mi lhões, no ve cen tos e no ven ta e cin -
co mil e tre zen tos 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 9.917, de 16 de zem bro de
1999.

Nº 23, de 2000 (nº 1.952/99, na ori gem), de
16 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 70, 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 Órgãos do Po der
Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
cen to e qua ren ta e um mi lhões, qua tro cen tos e
trin ta e seis mil e cem re a  is, para re for ço de do ta -
ções con sig na das no or ça men to vi gen te, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 9.918, de 16 de -
zem bro de 1999.

Nº 24, de 2000 (nº 1.953/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 71, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to

Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
cré di to su ple men tar no va lor de cen to e qua ren ta e
três mi lhões, du zen tos e trin ta e qua tro mil, no ve cen -
tos e nove re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes
do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 9.919, de 16 de zem bro de 1999.

Nº 25, de 2000 (nº 1.954/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 72, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor de di ver sos Órgãos do Po -
der Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
du zen tos e trin ta e seis mi lhões, qui nhen tos e trin ta e
sete mil, se te cen tos e se ten ta e qua tro re a is, para re -
for ço de do ta ções con sig na das no or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.920, de 16
de de zem bro de 1999.

Nº 26, de 2000 (nº 1.955/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 75, de 1999-CN, que abre aos Orça men tos
Fiscal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de tre -
zen tos e qua ren ta e três mi lhões, qua ren ta e nove mil, 
cen to e vin te e três re a is, para re for ço de do ta ções
con sig na das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 9.921, de 16 de de zem bro de
1999.

Nº 27, de 2000 (nº 1.956/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei nº 77, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
de Inves ti men to para 1999, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po Ele tro brás, cré di to su ple men tar
no va lor to tal de qua tro cen tos e no ven ta e qua tro mi -
lhões, qui nhen tos e se ten ta e oito mil, oi to cen tos e
vin te re a is, e re duz o Orça men to de Inves ti men to, de 
di ver sas em pre sas do mes mo Gru po, no va lor glo bal 
de qua tro cen tos e se ten ta e dois mi lhões, qui nhen -
tos e oi ten ta e três mil, se is cen tos e ses sen 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 9.922, de 16 de de zem bro de
1999.

Nº 28, de 2000 (nº 1.957/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 78, de 1999-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to para 1999, em fa vor das em pre sas Pe -
tró leo Bra si le i ro S.A. – Pe tro brás, e Pe tro brás Dis tri -
bu i do ra S.A. – BR, do Gru po Pe tro brás, cré di to es pe -
ci al no va lor to tal de qui nhen tos e sete mi lhões e qui -
nhen tos mil re a is, para os fins que es pe ci fí ca, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 9.923, de 16 de de -
zem bro de 1999.
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Nº 29, de 2000 (nº 1.958/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 79, de 1999-CN, que abre ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio
da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor de um bi lhão,
du zen tos e cin qüên ta e nove mi lhões, ses sen ta e um
mil, du zen tos e trin ta e dois 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 9.924, de 16 de de zem -
bro de 1999.

Nº 30, de 2000 (nº 1.959/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 85, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por -
tes, cré di to su ple men tar no va lor de dez 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 9.925, de 16 de de zem bro de 1999.

Nº 31, de 2000 (nº 1.961/99, na ori gem), de 16
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 45, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão e de Encar gos Fi nan ce i -
ros da União, cré di to es pe ci al no va lor glo bal de du -
zen tos e no ven ta e um 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 9.926,
de 17 de de zem bro de 1999.

Nº 32, de 2000 (nº 1.962/99, na ori gem), de 17
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 48, 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 da
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, cré di to
su ple men tar no va lor de qua tro mi lhões, oi to cen tos e
cin qüen ta e cin co mil re a is, para re for ço de do ta ções
con sig na das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 9.927, de 17 de de zem bro de
1999.

Nº 33, de 2000 (nº 1.963/99, na ori gem), de 17
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 49, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, cré di to es pe ci al
no va lor de cin co mi lhões e qua tro 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 9.928, de 17 de de zem bro de 1999.

Nº 34, de 2000 (nº 1.964/99, na ori gem), de 17
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 57, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por -
tes, cré di to es pe ci al no va lor de doze mi lhões, cen to e 
doze 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 9.929, de 17 de de zem -
bro de 1999.

Nº 35, de 2000 (nº 1.965/99, na ori gem), de 17
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 58, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, cré di to su ple men tar no va lor de vin te e
três mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ção cons -
tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.930, de 17 de de zem bro de 1999.

Nº 36, de 2000 (nº 1.966/99, na ori gem), de 17
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 84, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor de Re fi nan ci a men to da Dí -
vi da Pú bli ca Mo bi liá ria Fe de ral, cré di to su ple men tar
no va lor de de zes se te bi lhões e du zen tos 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 9.931, de 17 de de zem bro de 1999.

Nº 37, de 2000 (nº 1.978/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 56, de 1999 (nº 1.699/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a trans fe rên cia de 
atri bu i ções da IRB-Brasil Res se gu ros S.A. –
IRB-BRASIL Re para a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos – SUSEP, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 9.932, de 20 de de -
zem bro de 1999.

Nº 38, de 2000 (nº 1.981/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo), res ti tu in do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei de Con ver são nº 9, de 1999, que dis põe so -
bre as com pe tên ci as do Con me tro e do Inme tro, ins ti -
tui a Taxa de Ser vi ços Me tro ló gi cos, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.933,
de 20 de de zem bro de 1999.

Nº 39, de 2000 (nº 1.982/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 104, de 1996 (nº 1.685/96, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 6.015, de 31 de
de zem bro de 1973, para acres cen tar dis po si ti vos so -
bre a re du ção de des pe sas car to rá ri as com as es cri -
tu ras pú bli cas e os re gis tros imo bi liá ri os para a aqui si -
ção de imó vel cons tru í do pelo sis te ma de mu ti rão nos 
pro gra mas ha bi ta ci o na is para fa mí li as de ba i xa ren -
da, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.934, de 20
de de zem bro de 1999.

Nº 40, de 2000 (nº 1.983, na ori gem), de 20 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de 
Lei nº 66, de 1999-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to,
cré di to su ple men tar no va lor de se ten ta e seis mi -
lhões, vin te e dois mil e tre zen tos re a is, para re for ço
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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 9.935, de 20 de de -
zem bro de 1999.

Nº 41, de 2000 (nº 1.984/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 74, de 1999-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
cré di to su ple men tar no va lor de tre zen tos e trin ta e
seis mi lhões, cen to e dois mil, qua ren ta e seis re a is,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi -
gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.936, de
20 de de zem bro de 1999.

Nº 42, de 2000 (nº 1.985/99, na ori gem), de 20 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 76, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to para 1999, em fa vor da Empre sa Trans -
mis so ra de Ener gia Elé tri ca do Sul do Bra sil S.A. –
ELETROSUL, e de FURNAS Cen tra is Elé tri cas S.A,
cré di to es pe ci al no va lor to tal de qua tro cen tos e ses sen -
ta e seis mi lhões, oi to cen tos e cin qüen ta e três mil e
cem 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 9.937, de 20 de de zem bro de
1999.

Nº 43, de 2000 (nº 1.986/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 80, de 1999– CN, que abre ao Orça men to de 
Inves ti men to para 1999, em fa vor de di ver sas em pre -
sas do Gru po PETROBRÁS, cré di to su ple men tar no
va lor de um bi lhão, tre zen tos mi lhões, du zen tos e trin -
ta e qua tro mil e vin te e dois re a is, e re duz o Orça men -
to de Inves ti men to da em pre sa Pe tro brás Inter na ci o -
nal S.A. – BRASPETRO, no va lor glo bal de du zen tos
e seis mi lhões, trin ta e dois mil e oi to cen tos re a is,
para os fins que es pe ci fí ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 9.938, de 20 de de zem bro de 1999.

Nº 44, de 2000 (nº 1.987/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 83, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da 
União, cré di to su ple men tar no va lor de doze bi lhões,
qua tro cen tos e cin qüen ta e oito mi lhões, qui nhen tos e 
de zo i to mil 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 9.939, de 20 de de zem bro de 1999.

Nº 45, de 2000 (nº 1.979/99, na ori gem), de 20
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 62, de 1999-Complementar (nº
83/99-Complementar, 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 o
im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope -
ra ções re la ti vas á 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, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei Com ple -
men tar nº 99, de 20 de de zem bro de 1999.

Nº 46, de 2000 (nº 1.988/99, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 55, de 1999 (nº 1.808/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que al te ra dis po si ti vo da Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas
ge ra is so bre des por to e dá ou tras pro vi dên ci as, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.940, de 21 de de -
zem bro de 1999.

Nº 47, de 2000 (nº 1.989/99, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 50, 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 Edu ca ção, cré di to es pe ci al no va lor de
cin co mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e nove mil, se -
te cen tos e de zes se te re a is, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 9.941, de 21 de de zem bro de 1999.

Nº 48, de 2000 (nº 1.999/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 61, de 1999 (nº 1.586/99, na
Casa de ori gem), que dá ao ae ro por to de Te re si na a
de no mi na ção de Ae ro por to de Te re si na/Se na dor Pe -
trô nio Por tel la, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
9.942, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 49, de 2000 (nº 2.005/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 32, 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 cin qüen ta e sete mi lhões,
oi to cen tos e vin te e sete mil re a is, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.943, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 50, de 2000 (nº 2.006/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 42, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, cré di to es pe -
ci al no va lor de tre zen tos e cin qüen ta três mi lhões,
cen to e cin qüen ta e cin co 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
9.944, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 51, de 2000 (nº 2.007/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 51, 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 Órgãos, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de cin co mi lhões, qua tro cen tos e trin ta e oito mil, no -
ve cen tos e vin te e seis re a is, para re for ço de do ta -
ções con sig na das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o -
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na do e trans for ma do na Lei nº 9.945, de 22 de de -
zem bro de 1999.

Nº 52, de 2000 (nº 2.008/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 54, 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 da
Jus ti ça do Tra ba lho, cré di to su ple men tar no va lor de
oito mi lhões, oi to cen tos e vin te e cin co mil, qua tro cen -
tos e cin co re a is, para re for ço de do ta ções con sig na -
das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.946, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 53, de 2000 (nº 2.009/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 63, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, do Mi -
nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia e do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, cré -
di to su ple men tar no va lor glo bal de cin qüen ta e qua -
tro mi lhões, se te cen tos e se ten ta e seis mil, cen to e
no ven ta e cin co 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 9.947, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 54, de 2000 (nº 2.010/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 64, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por -
tes, cré di to su ple men tar no va lor de cin qüen ta e cin co 
mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e um mil, tre zen tos e no -
ven ta e um 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 9.948, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 55, de 2000 (nº 2.011/99, na ori gem), de 22
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 69, 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 Órgãos dos Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo, 
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de cen to e trin ta e
oito mi lhões, no ve cen tos e trin ta mil, se te cen tos e vin -
te e nove re a is, para re for ço de do ta ções con sig na -
das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.949, de 22 de de zem bro de 1999.

Nº 56, de 2000 (nº 2.012/99, na ori gem), de 23
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 55-A, 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 Órgãos do Po der Exe cu ti vo, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de dez mi lhões, no ve cen tos 
e cin qüen ta e nove re a is, oi to cen tos e qua ren ta e seis
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das nos vi -
gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 9.950, de 23 de de zem bro de 1999.

Nº 57, de 2000 (nº 2.013/99, na ori gem), de 23 de
de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 55-B, de 1999 – CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Cul tu ra, cré di to
es pe ci al no va lor glo bal de se is cen tos e vin te 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 9.951, de 23 de de zem bro de 1999.

Nº 58, de 2000 (nº 44/2000, na ori gem), de 6 do
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 57, de 1997 (nº 474/95, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 4º da
Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que dis põe
so bre os re gis tros pú bli cos  e dá ou tras pro vi dên ci as,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.955, de 6 de
ja ne i ro de 2000.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 2000

(Nº 85/99, 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 So ci e da de Pa ten se de
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pa tos de Mi nas,
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 373, de 27 de se tem bro de 1994, que re no va
por dez anos, a par tir de 9 de abril de 1989, a per mis -
são ou tor ga da à So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são
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 Pa tos de Mi nas, 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 846, DE 1994

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

com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exªs, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº
737, de 27 de se tem bro de 1994, que re no va, por
mais dez anos, a per mis são ou tor ga da à So ci e da de
Pa ten se de Ra di o di fu são 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 Pa tos de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Bra sí lia, 14 de ou tu bro de 1994. – Ita mar Fran -
co.

E.M. Nº 146/MC

Bra sí lia, 7 de ou tu bro de 1994

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

in clu sa Por ta ria nº 737 de 27 de se tem bro de 1994,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à So ci e da de 
de 1994, pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à
So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

3) Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 
29104.000116/89-12, que lhe seu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Djal ma Bas tos de Mo ra is,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 737
DE 27 DE SETEMBRO DE 1994

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
29104,000116/89-12, re sol ve:

I – Re no var; de acor do com o art. 33, § 3º, da Lei 
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por mais dez anos, 
a par tir de 9 de abril de 1989, a per mis são ou tor ga da
à So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda. pela Por -
ta ria nº 377, de 2 de abril de 1979, 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 Pa tos de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

II – A exe cu ção do ser vi ço, 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.

III – 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.

IV – esta Por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Djal ma Bas tos de Mo ra is.

5ª ALTERAÇÃO – CONTRATO SOCIAL

So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda.

Elmi ro Alves do Nas ci men to, bra si le i ro, ca sa do,
ad mi nis tra dor de em pre sa por ta dor da car te i ra de
iden ti da de nº M-388.644 ex pe di da pela SSP – MG,
CPF nº 162.381.416-20, re si den te e do mi ci li a do à rua 
Ole gá rio Ma ci el nº 208, cen tro, Pa tos de Mi nas – MG.

Co racy Affon so de Cas tro Alves, bra si le i ra, vi ú -
va, nor ma lis ta, por ta do ra da car te i ra de iden ti da de nº
M-62.371 ex pe di da pela SSP – MG, CPF nº
325.583.766-91, re si den te e do mi ci li a da à rua Ole gá -
rio Ma ci el nº 208, cen tro, Pa tos de Mi nas – MG

Wul fra no Pa tri cio (Espó lio), bra si le i ro, vi ú vo, ra -
di a lis ta, por ta dor da car te i ra de iden ti da de nº
M-1.160.542 ex pe di da pela SSP – MG, CPF nº
041.041.376-34, nes te ato re pre sen ta do pelo seu in -
ven ta ri an te  Sr. Már cio de Deus Pa trí cio, bra si le i ro,
eco no mis ta, ca sa do, por ta dor da car te i ra de iden ti da -
de nº 1.055.039 SSP – MG, CPF 323.093.686-87, re -
si den te e do mi ci li a do à rua Ola vo Amo rim nº 233, Pa -
tos de Mi nas – MG.

Os só ci os aci ma qua li fi ca dos da em pre sa So ci e -
da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda., com sede à
Ave ni da Ge tú lio Var gas nº 156, em Pa tos de Mi nas –
MG, re gis tra da na JUCEMG sob nº 3120005227.1 e
úl ti ma al te ra ção con tra tu al ar qui va da sob nº 892.825,
pelo pre sen te ins tru men to, re sol vem de co mum acor -
do por de li be ra ção ma jo ri tá ria e na me lhor for ma de
di re i to, pro mo ve rem a esta 5ª, al te ra ção con tra tu al,
que se re ge rá pe las cláu su las e con di ções a se guir:

Das Alte ra ções:

1ª) O ca pi tal so ci al da em pre sa após as vá ri as
con ver sões mo ne tá ri as é atu al men te de R$0,01 (um
cen ta vo de real), e nes te ato pas sa a ser de
R$100.000,00 (cem mil re a is) com um au men to de
R$99.999,99 (no ven ta e nove mil no ve cen tos e no ven -
ta e nove re a is, no ven ta e nove cen ta vos), pro ve ni en te
de re cur sos par ci a is da con ta de Lu cros Acu mu la dos.

Pa rá gra fo úni co. Após a al te ra ção no va lor do
ca pi tal so ci al da em pre sa, as co tas de ca pi tal e seus
va lo res fi cam as sim atri bu í das a cada co tis ta:

Elmi ro Alves do Nas ci men to 65.000 co tas R$65.000,00
Coracy Affon so de Cas troAl ves 25.000 co tas R$25.000,00

Wul fra no Pa trí cio (es pó lio) 5.000 co tas R$5.000,00

The re si nha de Sou za Ti búr cio 5.000 co tas R$5.000,00

To ta is 100.00 co tas R$100.000,00

2ª) – O in ven ta ri an te do es pó lio de Wul fra no Pa -
trí cio, de vi da men te au to ri za do pelo MM. Juiz de Di re i -
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to da 2ª Vara Cí vel da Co mar ca de Pa tos de Mi nas –
MG, Dr. Ge nil Ana cle to Ro dri gues Fi lho con for me
Alva rá ane xo, cede e trans fe re suas co tas de ca pi tal
para o co tis ta Elmi ro Alves do Nas ci men to, pelo pre ço 
cer to e ajus ta do de R$10.000,00 (dez mil re a is) em
mo e da cor ren te na ci o nal nes te ato, trans fe rin do ao
mes mo to dos os seus di re i tos e de ve res pe ran te a so -
ci e da de;

3ª) – As de ma is cláu su las con tra tu a is con ti nu -
am em ple no vi gor.

Da Con so li da ção dos Atos Cons ti tu ti vos

1ª) – Da De no mi na ção, Sede, Du ra ção e Fi li a is: 
A em pre sa tem a de no mi na ção so ci al de So ci e -

da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda., com sede à Av.
Ge tú lio Var gas nº 156, cen tro, mu ni cí pio de Pa tos de
Mi nas – MG, por tem po in de ter mi na do, não pos su in -
do fi li a is, po den do en tre tan to abri-las onde e quan do
lhe con vi er, den tro do ter ri tó rio na ci o nal, re gis tra da na 
Jun ta Co mer ci al do Esta do de Mi nas Ge ra is sob nº
3120005227.1 em 12-10-78 e úl ti ma al te ra ção con -
tra tu al re gis tra da sob nº 892.825 em 5-12-88, ins cri ta
no CGC/MF sob nº 20.015.418/0001-80;

2ª) – Dos Obje ti vos So ci a is:
A so ci e da de tem por ob je ti vos so ci a is a exe cu -

ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são;
3ª) – Do Ca pi tal So ci al:
O ca pi tal so ci al é de R$100.000,00 (cem mil re a -

is) di vi di do em 100.000 (cem mil) co tas, no va lor no -
mi nal de R$1,00 (um real) to tal men te in te gra li za do e
dis tri bu í do en tre os só ci os da se guin te for ma:

Elmi ro Alves do Nas ci men to 70.000 co tas R$ 70.000,00

Co racy Affon so de Cas tro Alves 25.000 co tas R$25.000,00

Te re si nha de Sou sa Ti búr cio 5.000 co tas R$5.000,00

To ta is 100.00 co tas R$100.000,00

Pa rá gra fo úni co. De acor do com o que rege o
art. 2º In Fine do De cre to nº 3.708 de 10-1-19, a
res pon sa bi li da de dos só ci os e li mi ta da ao mon tan te
do ca pi tal so ci al.

4ª) Da Ces são e Trans fe rên cia de Qu o tas:
As co tas de ca pi tal são in di vi sí ve is e não po -

de rão ser ce di das ou trans fe ri das a ter ce i ros sem o
ex pres so con sen ti men to dos só ci os, a quem fica as -
se gu ra do, em igual da de de con di ções e pre ço, o di -
re i to de pre fe rên cia para a sua aqui si ção. Os co tis -
tas de ten to res de pre fe rên ci as de ve rão ser in for ma -
dos, em ca rá ter ir re vo gá vel, do pre ço e das con di -
ções de pa ga men to, para que den tro do pra zo de 30 
(trin ta) dias, con ta dos do re ce bi men to da ofer ta, co -
mu ni quem ao co tis ta ofer tan te se de se jam ou não

fa ze rem uso do di re i to de pre fe rên cia à aqui si ção de 
to das ou par te das co tas ofe re ci das. To das as co -
mu ni ca ções tro ca das en tre o co tis ta ofer tan te e os
co tis tas de ten to res do di re i to de pre fe rên cia de ve rão 
ser no mes mo ato le va das ao co nhe ci men to da so ci -
e da de por có pia. Não sen do a ofer ta ace i ta, po de rá
a so ci e da de, se hou ver dis po ni bi li da de de re cur sos,
ad qui rir to das as co tas ofer ta das, res pe i ta das as
dis po si ções le ga is, e num pra zo adi ci o nal de 10
(dez) dias, sob pena de se ter de re pe tir todo o pro -
ces so para o exer cí cio de pre fe rên cia. A ces são e a
trans fe rên cia de co tas de ve rá es tar con clu í da com a 
as si na tu ra de fi ni ti va do res pec ti vo ins tru men to de al -
te ra ção con tra tu al, no má xi mo den tro de 60 (ses -
sen ta) dias da data da pri me i ra co mu ni ca ção e pe -
los pre ços e con di ções ori gi nal men te in di ca dos.

5ª) Da Admi nis tra ção e Re pre sen ta ção da So -
ci e da de:

Por de ci são dos co tis tas que re pre sen tam a
ma i o ria do ca pi tal so ci al, a ge rên cia-geral da so ci e -
da de será de le ga da so men te a pes so as fí si cas:

a) Ca be rão ex clu si va men te aos ge ren -
tes-gerais, por di re i to pró prio:

I – To dos os po de res da ad mi nis tra ção da em -
pre sa;

II – Re pre sen ta ção ati va e pas si va da so ci e da -
de, em ju í zo e/ou fora dele;

III – A di re ção téc ni ca da em pre sa;
IV – A cons ti tu i ção de pro cu ra do res em nome

da so ci e da de, quan do ne ces sá rio.
b) Os ge ren tes-gerais por di re i to pró prio com

os res pec ti vos car gos, se rão os só ci os:
Elmi ro Alves do Nas ci men to, Di re tor Pre si den te;
Co racy Affon so de Cas tro Alves, Di re to ra

Admi nis tra ti va.
c) Os ge ren tes-gerais ou di re to res res pon de -

rão pela so ci e da de em con jun to ou iso la da men te,
in clu si ve as si na tu ras, ori en tan do os ne gó ci os da so -
ci e da de e seu con tro le eco nô mi co-financeiro, to da -
via para o an da men to nor mal dos ne gó ci os os di re -
to res po de rão subs ti tu ir-se en tre si in ter na men te, in -
de pen den te de qual quer for ma li da de.

d) A Di re to ra Admi nis tra ti va a ser vi ço da so ci e -
da de fará jus a uma re ti ra da men sal a tí tu lo de
Pro-Labore, cujo o va lor será fi xa do en tre os co tis tas.

6ª) Do fa le ci men to, in ter di ção, fa lên cia e re ti ra -
da de só ci os:

O fa le ci men to, a in sol vên cia, a in ca pa ci da de
ci vil e a re ti ra da de co tis ta não acar re tam a dis so lu -
ção da so ci e da de.
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Pa ra grá fo Pri me i ro: No caso de fa le ci men to de 
co tis ta, a so ci e da de pro mo ve rá o le van ta men to de
ba lan ço es pe ci al para a apu ra ção dos ha ve res dos
her de i ros, para que no pra zo má xi mo de 30( trin ta)
dias co me ce a pa gar seus ha ve res na so ci e da de
em 12 (doze) pres ta ções men sa is, com ju ros de 1%
(um por cen to) ao mês ou fra ção.

Pa rá gra fo Se gun do: Na hi pó te se de in sol vên -
cia de qual quer dos só ci os, este re ti rar-se-á da so ci -
e da de, pros se guin do esta com os co tis tas re ma nes -
cen tes. À es tes e à pró pria so ci e da de é as se gu ra do
o di re i to de pre fe rên cia na aqui si ção das res pec ti vas 
co tas de ca pi tal, pelo va lor e con di ções men ci o na -
dos no pa rá gra fo pri me i ro.

Pa rá gra fo Ter ce i ro: No caso de de cla ra ção ju -
di ci al de in ca pa ci da de ci vil de qual quer co tis ta, aos
co tis tas re ma nes cen tes e à pró pria so ci e da de é as -
se gu ra do o di re i to de pre fe rên cia na aqui si ção das
res pec ti vas co tas de ca pi tal, pelo va lor e con di ções
men ci o na dos no pa rá gra fo pri me i ro. Até que se ul ti -
me o le van ta men to dos ha ve res do in ca pa ci ta do,
ele será re pre sen ta do por re pre sen tan te le gal.

7ª)  –  Do Ju í zo Arbi tral
a) Para re sol ver qual quer pos sí vel di ver gên cia

dos só cios ou ca sos omis sos, in clu si ve para ava li a -
ção de co tas, os só ci os se com pro me tem, sem pre
que for o caso, cons ti tu ir um ju í zo ar bi tral, evi tan do
sem pre qual quer me di da di ver sa que posa vir a ser
pre ju di ci al, por qual quer for ma, aos in te res ses so ci a -
is;

b) Para for ma ção do ju í zo ar bi tral, a par te dis -
si den te, as sim con si de ra da a mi no ri tá ria, ou, em
caso de igual da de de par ti ci pa ção, aque la que es ti -
ver sem po de res de ge rên cia ou, ain da, de ad mis -
são mais re cen te na em pre sa, es co lhe rá em lis ta de 
seis no mes in di ca dos pela ou tra par te, três de les
para ár bi tros;

c) Se, ofe re ci da a lis ta dos seis no mes pro pos -
tos, a par te in te res sa da não se ma ni fes tar quan to à
es co lha dos três ele men tos, es tes de ve rão ser sor -
te a dos pe los de ma is só ci os, den tro da lis ta apre sen -
ta da, na pre sen ça de duas tes te mu nhas ne u tras e
idô ne as;

d) Para a for ma ção do ju í zo ar bi tral as pes so -
as in di ca das não de ve rão ter vín cu lo de pa ren tes co
ou qual quer de pen dên cia eco nô mi ca com os que os 
in di ca rem.

8ª)  –  Da Des ti na ção do Lu cro:
Do re sul ta do de cada exer cí cio so ci al de vem

ser de du zi dos an tes de qual quer par ti ci pa ção, os
even tu a is pre ju í zos acu mu la dos e ha ven do lu cros,

os mes mos po de rão ser dis tri bu í dos ou ca pi ta li za -
dos de acor do com a de ci são da ma i o ria dos só ci os.

9ª)  –  Das de mons tra ções Fi nan ce i ras:

O exer cí cio so ci al terá a du ra ção de 1 (um)
ano e co in ci di rá com o en cer ra men to do ano ci vil,
quan do se rão le van ta dos a de mons tra ção do re sul -
ta do do exer cí cio e ba lan ço pa tri mo ni al, por pro fis si -
o nal le gal men te ha bi li ta do.

10)  –  Das Dis po si ções Fi na is:

a) Os con tra tan tes, para os efe i tos do dis pos to no 
in ci so III do art. 38 da Lei 4.726 de 13-7-65, e ain da de
con for mi da de com o art. 53 e in ci sos do De cre to nº
1.800 de 30-1-96 de cla ram, sob as pe nas da Lei, não
es ta rem pro i bi dos ou im pe di dos para os atos do co -
mér cio.

b) Os ca sos omis sos nes te con tra to se rão re -
gu la dos pela le gis la ção em vi gor no País, que re -
gem esta for ma so ci e tá ria.

c) Fica ele i to o foro e co mar ca de Pa tos de Mi -
nas – MG, em de tri men to de qual quer ou tro, por
mais pri vi le gi a do que seja, para di ri mir dú vi das e jul -
gar atos per ti nen tes a este con tra to.

d) E, por es ta rem des ta for ma jus tas e con tra -
ta das, as si nam o pre sen te con tra to 3 (três) vias de
igual for ma e teor, na pre sen ça de duas tes te mu -
nhas idô ne as, para que pro du za seus de vi dos e le -
ga is efe i tos, obri gan do-se a to dos a bem e fi el men te 
cum prí-lo, por si, seus her de i ros e/ou su ces so res.

Pa tos de Mi nas – MG, 26 de agos to de 1998. – 
Elmi ro Alves do Nas ci men to – Co racy Affon so
de Cas tro Alves – Wul fra no Pa trí cio (Espó lio) –
Tes te mu nhas: – Pa u lo Sér gio Mo re i ra Alves, TC
CRC/MG: 52.088 – José Hum ber to Ba hia, TC
CRC/MG: 19.587.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 2000

(Nº 89/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Pa i que rê 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 Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 13 de maio 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 Pa i que rê Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex -
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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 Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 568, DE 1997

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exªs, 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 13
de maio de 1997, que “Re no va a con ces são da Rá dio
Pa i que rê 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 Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 16 de maio de 1997. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 69/MC

Bra sí lia, 7 de maio de 1997

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 53740.000059/94, 
em que a Rá dio Pa i que rê 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 Lon dri na, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te con for me Por -
ta ria MVOP nº 745, de 6 de se tem bro de 1955, sen do
sua úl ti ma re no va ção a pro mo vi da pelo 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 de 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 ve que a ou tor ga ori gi nal está am pa ra -
da ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções con ti -
das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972 e no De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu -
la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os pe di -
dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces -
são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o -
na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan do ex pi -
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

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

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

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to 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, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Pa i -
que rê 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 Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000059/94-71, 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 Pa i que rê Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te pela 
Por ta ria MVOP nº 745, de 6 de se tem bro de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro 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 Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná.

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

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

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

Bra sí lia, 13 de maio de 1997, 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca.  –  FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO  –  Sér gio Mot ta

Rá dio Pa i que rê Ltda.
C.G.C./MF nº 78.600.855/0001-40

Dé ci ma Qu ar ta Alte ra ção Con tra tu al

Ri car do Spi no sa, bra si le i ro, ca sa do, ra di a lis ta,
re si den te e do mi ci li a do nes ta ci da de de Lon dri na,
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Esta do do Pa ra ná, à Rua To más Anto nio Gon za ga,
nº 478, Jdm. Lago Par que, por ta dor da Cé du la de
Iden ti da de Ci vil RG. nº 3.774.193 ex pe di da pela Se -
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de São
Pa u lo e do C.P.F. sob nº 24.479.839-72; Ju di te da
Con ce i ção Spi no sa, bra si le i ra, ca sa da, do co mér cio, 
re si den te e do mi ci li a da nes ta ci da de de Lon dri na,
Esta do do Pa ra ná, à Rua To máz Anto nio Gon za ga,
nº 478  –  Jdm. Lago Par que, por ta do ra da Cé du la
de Iden ti da de Ci vil RG. nº 1.742.050 ex pe di da pela
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do do Pa -
ra ná, e do C.P.F. sob nº 459.724.279-15; João Bap -
tis ta Fa ria, bra si le i ro, ca sa do, ra di a lis ta, re si den te e
do mi ci li a do nes ta ci da de de Lon dri na, Esta do do
Pa ra ná, à Rua Belo Ho ri zon te, nº 734  –  aptº 2 cen -
tro, por ta dor da Cé du la de Iden ti da de Ci vil  –  RG.
nº 484.201 ex pe di da pela Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Esta do do Pa ra ná, e do C.P.F. sob nº
3.564.259-91; e Dir ce de Sou za Fa ria, bra si le i ra, ca -
sa da, do co mér cio, re si den te e do mi ci li a da nes ta ci -
da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná, à Rua Belo
Ho ri zon te, nº 734  –  aptº 2 cen tro, por ta do ra da Cé -
du la de Iden ti da de Ci vil RG. nº 984.190 ex pe di da
pela Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do do
Pa ra ná, e do C.P.F. sob nº 438.189.519-34, úni cos
só ci os com po nen tes da so ci e da de mer can til por
quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da que gira sob a
de no mi na ção so ci al de “Rá dio Pa i que rê Ltda.”, com
sede nes ta ci da de de Lon dri na  –  PR, à Av. Hi gi e -
nó po lis, nº 2.100 com con tra to so ci al de vi da men te
re gis tra do na Jun ta Co mer ci al do Pa ra ná sob nº
29.845 por des pa cho em ses são de 12 de maio de
1955, e úl ti ma al te ra ção re gis tra da na mes ma Jun ta
sob nº 41839,5 por des pa cho em ses são de 22 de
de zem bro de 1988, re sol vem por este ins tru men to
par ti cu lar de al te ra ção con tra tu al, mo di fi car seu con -
tra to pri mi ti vo e sub se qüen tes al te ra ções de acor do
com as cláu su las se guin tes:

Cláu su la Pri me i ra: O ca pi tal so ci al no va lor de
Cz$13.000.000,00 (tre ze mi lhões de cru za dos), pas -
sa a ser de R$292.000.00 (du zen tos e no ven ta dois
mil re a is), di vi di dos em 292.000 (du zen tas e no ven ta 
duas mil) quo tas de R$1,00 (hum real) cada uma, in -
te gra li za dos da se guin te for ma e pro por ção:

1  –  Ri car do Spi no sa, 128.500 (cen to de vin te
e oito mil e qui nhen tas) quo tas no va lor uni tá rio de
R$1,00 (hum real), per fa zen do um to tal de
R$128.500,00 (cen to e vin te oito mil e qui nhen tos
re a is), in te gra li za dos da se guin te for ma:

a) Com re ser vas da cor re ção mo ne tá ria do ca -
pi tal so ci al re a li za do, no va lor de R$102.500,00

(cen to e dois mil e qui nhen tos re a is), con for me ba -
lan ço ge ral le van ta do em 31 de de zem bro de 1994;

b) Com cré di tos pro ve ni en tes da con ta, lu cros
em sus pen so no va lor de R$26.000.00 (vin te e seis
mil re a is), con for me ba lan ço ge ral le van ta do em 31
de de zem bro de 1994.

2  –  Ju di te da Con ce i ção Spi no sa, 17.500 (de -
zes se te mil e qui nhen tas) quo tas no va lor uni tá rio de
R$1,00 (hum real), per fa zen do um to tal de
R$17.500,00 (de zes se te mil e qui nhen tos re a is), in te -
gra li za dos da se guin te for ma:

a) Com re ser vas da cor re ção mo ne tá ria do ca pi -
tal so ci al re a li za do, no va lor de R$14.000,00 (ca tor ze
mil re a is), con for me ba lan ço ge ral le van ta do em 31
de de zem bro de 1994.

b) Com cré di tos pro ve ni en tes da con ta, lu cros
em sus pen so, no va lor de R$3.500,00 (três mil e qui -
nhen tos re a is), con for me ba lan ço ge ral le van ta do em
31 de de zem bro de 1994.

3  –  João Bap tis ta Fa ria, 128.500 (cen to e vin te
oito mil e qui nhen tas) quo tas no va lor uni tá rio de
R$1,00 (hum real) per fa zen do um to tal de
R$128.500,00 (cen to e vin te oito mil e qui nhen tos re -
a is), in te gra li za dos da se guin te for ma:

a) Com re ser vas da cor re ção mo ne tá ria do
ca pi tal so ci al re a li za do, no va lor de R$102.500,00
(cen to de dois mil e qui nhen tos re a is), con for me
ba lan ço ge ral le van ta do em 31 de de zem bro de
1994;

b) Com cré di tos pro ve ni en tes da con ta lu cros
em sus pen so no va lor de R$26.000,00 (vin te e seis
mil re a is), con for me ba lan ço ge ral le van ta do em 31
de de zem bro de 1994.

4  –  Dir ce de Sou za Fa ria, 17.500 (de zes se te
mil e qui nhen tas) quo tas no va lor uni tá rio de R$1,00
(hum real), per fa zen do um to tal de R$17.500 (de zes -
se te mil e qui nhen tos re a is) in te gra li za dos da se guin -
te for ma;

a) Com re ser vas da cor re ção mo ne tá ria do ca pi -
tal so ci al re a li za do, no va lor de R$14.000,00 (ca tor ze
mil re a is) con for me ba lan ço ge ral le van ta do em 31 de
de zem bro de 1994.

b) Com cré di tos pro ve ni en tes da con ta lu cros
em sus pen so no va lor de R$3.500,00 (três mil e qui -
nhen tos re a is), con for me ba lan ço ge ral le van ta do em
31 de de zem bro de 1994.

Cláu su la Se gun da: Em de cor rên cia da pre sen te 
al te ra ção, o ca pi tal so ci al no va lor de R$292.000,00
(du zen tos e no ven ta dois mil re a is), di vi di dos em
292.000 (du zen tas e no ven ta e duas mil) quo tas de
R$1,00 (hum real) cada uma, fica as sim dis tri bu í do
en tre os só ci os quo tis tas:
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Só ci os Qu o tas Ca pi tal So ci al

Ri car do Spi no sa 128.500 R$128.500,00

Ju di te da Con ce i ção Spi no sa 17.500 R$17.500,00

João Bap tis ta Fa ria 128.500 R$128.500,00

Dir ce de Sou za Fa ria 7.500 R$17.500,00

To tal 292.000 R$ 292.000,00

Cláu su la Ter ce i ra: Per ma ne cem inal te ra das as
de ma is cláu su las vi gen tes que não co li di rem com as
dis po si ções do pre sen te ins tru men to.

E, por as sim te rem jus to e con tra ta do,
la vram, da tam e as si nam jun ta men te com 2
(duas) tes te mu nhas o pre sen te ins tru men to, 
de vi da men te ru bri ca do pe los só ci os na fren -
te de suas fo lhas em 3 (três) vias de igual
teor e for ma, obri gan do-se por si e seus her -
de i ros a cum prí-lo fi el men te em to dos os
seus ter mos.

Lon dri na, 23 de mar ço de 1995.  –  Ri car do Spi -
no sa  –  João Bap tis ta Fa ria  –  Dir ce de Sou za Fa -
ria  –  Ju di te da Con ce i ção Spi no sa. 

Tes te mu nha:  –  Anna Ma ria Ro tun no  –  Ma ria
de Fa ti ma Cris ti na Alme i da.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2000

(Nº 90/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na 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 Apu ca -
ra na, Esta do do Pa ra ná.

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

to s/nº, de 26 de maio 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 Di -
fu so ra Apu ca ra na 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 Apu ca ra na, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 626, DE 1997

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exªs, 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 26
de maio de 1997 que “Re no va a Con ces são da Rá dio

Di fu so ra Apu ca ra na 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
Apu ca ra na, Esta do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 3 de ju nho de 1997.  –  Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 107/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, 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 53740.000373/93, em
que a  Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na 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 Apu ca ra na,
Esta do do Pa ra ná ou tor ga da ori gi na ri a men te con for me
Por ta ria MVOP nº 701, de 1ª de agos to de 1946, cuja úl -
ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº
89.626, de 8 de maio de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al da União  de 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 das 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 es pi ra dos as res pec ti vas ou tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, li ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo de ou tor ga que a ten 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 mado.

4) Em sen do re no va do a ou tor ga em apre ço de -
ve rá o ato cor res pon den te 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 do Con gres so Na ci -
o nal, cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Di fu -
so ra Apu ca ra na Ltda., para ex plo rar ser -
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vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Apu ca ra na, Esta do do
Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223
da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º in ci so I, do
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53740.000373/93-55 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 Di fu so ra Apu ca ra na Ltda., ou tor ga da,
ori gi na ri a men te, pela Por ta ria MVOP nº 701 , de 1º
de agos to de 1946, e re no va da pelo De cre to nº
89.626, de 8 de maio de 1984, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 9 sub se qüen te, sen do man ti do 
o pra zo re si du al na 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 Apu ca ra na, Esta do do Pa ra ná.

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

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

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

Bra sí lia, 26 de maio de 1997; 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca.  –  FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO  –  Sér gio Mot ta  –  Re na -
to Na var ro Gu er re i ro.

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA LTDA
CGC 75.263.616./001-54

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL

Os aba i xos as si na dos, Umberto Bastos
Sacchelli, bra si le i ro, ca sa do in dus tri al, re si den te e
do mi ci li a do na ci da de de Apu ca ra na, PR, Rua.Co -
lo ni al S/N por ta dor da car te i ra de iden ti da de ci vil
RG 154.458 SSP PR e CPF 003.183.619-49
Clidenor José Santos Moraes, bra si le i ro, ca sa do,
mé di co, re si den te e do mi ci li a do na ci da de de Apu -

ca ra na-PR, à Rua Co lo ni al S/N, por ta dor da car te i -
ra de iden ti da de ci vil 1.066 927  –  SSP PE e CPF
065.875.004-63 e Benedito Cláudio Pinga Fogo de
Oliveira, bra si le i ro ca sa do, ra di a lis ta re si den te e
do mi ci li a do na ci da de de Jan da ia do Sul à Rua Ro -
ber to Fa ri naz zo 143 por ta dor da car te i ra de iden ti -
da de 758.545-4 SSP PR, e CPF 047.032.609-30,
to dos só ci os quo tis tas da Rá dio Di fu so ra Apu ca ra -
na Ltda com sede e foro na ci da de de Apu ca ra -
na-PR, à Rua Gas tão Vi di gal 777, ins cri ta no Ca -
das tro Ge ral de Con tri bu in te sob nº
75.263616-0001-54, com seu con tra to so ci al de
cons ti tu i ção de vi da men te ar qui va do na MM, Jun ta
Co mer ci al do Pa ra ná sob nº 41200018055,  por
des pa cho em ses são de 11 de abril de 1978 e, de -
ma is al te ra ções tam bém de vi da men te re gis tra da,
sen do a 14ª ar qui va da sob nº 95018274-5,
resolvem, por este ins tru men to par ti cu lar pro mo ver 
a Dé ci ma Qu in ta Alte ra ção no Con tra to So ci al da
em pre sa, de acor do com as cláu su las se guin tes:

Cláu su la Pri me i ra: re ti fi ca-se a men ção em 
al ga ris mo do quan ti ta ti vo em re a is do ca pi tal so -
ci al da em pre sa, Atu a li za do na Cláu su la Pri me i -
ra da 14ª Alte ra ção do Con tra to So ci al de
R$113.338,00 para R$113.336,00, con for me o
va lor em ex ten so da mes ma Cláu su la ci ta do cor -
re ta men te.

Cláu su la Se gun da: O só cio Co tis ta
Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira já qua -
li fi ca do no preâm bu lo des te ins tru men to que
pos sui 56.668 (ci co en ta e seis mil, seis cen tos e
ses sen ta e oito) co tas, Cede e trans fe re por
venda, 25.500 (Vin te e cin co mil e qui nhen tos)
Co tas no va lor to tal de R$25.500,00 (Vin te e cin -
co mil e qui nhen tos re a is) ao Sr.Cláudio Augusto 
de Oliveira, bra si le i ro, sol te i ro, pu bli ci tá rio, re si -
den te e do mi ci li a do à Rua Ro ber to Fa ri naz zo Nº
143, em Jan da ia do Sul por ta dor do RG Nº
4.456.433-5 e CPF Nº 709.686.328-04; e tam -
bém por venda, ou tras 25.500 (vin te e cin co mil
e qui nhen tas) Co tas no va lor to tal de
R$25.500,00 (Vin te e cin co mil e qui nhen tos re a -
is) ao Sr. Dreyer Soares de Oliveira, bra si le i ro,
sol te i ro, pu bli ci tá rio, re si den te à Rua Ro ber to
Fa ri naz zo nº 143, em jan da ia do Sul-PR, Por ta -
dor da RG nº 5.353.271-3 e do CPF nº
752.952.029-68, sen do que o cedente de cla ra
ter re ce bi do em mo e da cor ren te do país, dan do
ple na e raza qui ta ção das co tas ne go ci a das.
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Cláu su la Ter ce i ra: Con so li da das as al te ra -
ções, fi cam as sim dis tri bu í das a par tir des ta data,
as co tas da em pre sa:

Co tis tas Co tas Va lor  
em R$

Em  %

Umber to Bas tos Sac chel li 28.334 28.334,00 25,0%

Cli de nor José Mo ra es 28.334 28.334,00 25,0%

Cláu dio Au gus to de Oli ve i ra 25.500 25.500,00 21,8%

Dre yer So a res de Oli ve i ra 25.500 25.500,00 21,8%

Be ne di to Cláu dio Pin ga
Fogo de Oli ve i ra

5.668 5.668,00 6,4%

To tal 113.336 R$113.336,00 100%

Cláu su la Qu ar ta: O qua dro de fun ci o ná ri os da
en ti da de será for ma do pre fe ren ci al men te por bra si -
le i ros, ou cons ti tu í do, ao me nos de 2/3 (dois ter ços)
de tra ba lha do res na ci o na is e para os car gos de Lo -
cu to res, Re da to res e en car re ga dos das ins ta la ções
elé tri cas e ele trô ni cas, so men te se rão ad mi ti dos
bra si le i ros.

Cláu su la Qu in ta: A en ti da de será ad mi nis -
tra da por um de seus co tis tas, sob a de no mi na -
ção que lhe cou ber, quan do in di ca do, ele i to e de -
mis sí vel por de li be ra ção de só ci os que re pre sen -
tem a ma i o ria do ca pi tal so ci al, ob ser va do o dis -
pos to na Cláu su la Qu ar ta des te ins tru men to, ao
qual com pe te, In So li dum, o uso da de no mi na -
ção so ci al e a re pre sen ta ção ati va ou pas si va, ju -
di ci al ou ex tra ju di ci al da so ci e da de, a ele ca ben -
do, quan do da re pre sen ta ção le gal, as atri bu i -
ções e os po de res que a lei con fe re aos di ri gen -
tes de So ci e da des por Co tas de Res pon sa bi li da -
de Li mi ta da, a fim de ga ran tir o fun ci o na men to da 
Empre sa.

Cláu su la Sex ta: Con ti nua in ves ti do na fun ção 
de Só cio-Gerente da so ci e da de, o Sr. Be ne di to
Cláu dio Pin ga Fogo de Oli ve i ra, dis pen sa do da
pres ta ção de ca u ção, ao qual com pe te pri va ti va e
in di vi du al men te a re pre sen ta ção da so ci e da de.

Cláu su la Sé ti ma: Para to das as ques tões de cor -
ren tes des te ins tru men to de al te ra ção Con tra tu al, fica 
ele i to o foro da Co mar ca de Apu ca ra na/PR, em de tri -
men to de qual quer ou tro, por mais pri vi le gi a do que
seja.

Cláu su la Oi ta va: Per ma ne cem inal te ra das as
de ma is cláu su las do con tra to so ci al pri mi ti vo e pos te -
ri o res al te ra ções, que não co li di rem com as ex pos tas
no pre sen te ins tru men to.

Assim, efe ti va da a de vi da al te ra ção con tra tu -
al, as si nam o pre sen te ins tru men to em 4 (qua tro)

vias de igual teor e for ma, na pre sen ça de duas
tes te mu nhas, após o que o le va rão a re gis tro no
ór gão com pe ten te, para que se pro du za os efe i tos 
legais.

Apu ca ra na, 18 de ju lho de 1997.  –  Umber to
Bas tos Sac chel li  –  Be ne di to Cláu dio Pin ga
Fogo de Oli ve i ra  –  Dre yer So a res de Oli ve i ra  – 
Cláu dio Au gus to de Oli ve i ra  –  Cli de nor José
San tos Mo ra es.

TESTEMUNHAS  –  Ci ro né dio Do min gues de
Sou za, RG 3.232.725-7 SSP-PR  –  Osval do Men -
des de Mo ra es, RG 1.630.227 SSP-SP.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2000

(Nº 96/99, 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 Gu a í ra 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 í ra, 
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 5 de fe ve re i ro 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 Gu a í ra Ltda. para ex plo rar, sem
di re i to da 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 í ra, 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 171, 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 V. Exªs, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vo do Se nhor Mi nis tro de Esta do da 
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 5 de
fe ve re i ro de 1998, que “Re no va a con ces são da Rá -
dio Cul tu ra de Gu a í ra Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
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ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Gu -
a í ra, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 1997.  –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 21/MC, DE 23 DE
JANEIRO 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
50830.000148/94, em que a Rá dio Cul tu ra de Gu a -
í ra 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 Gu a í ra, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 460, de 7 de maio
de 1955, re no va da nos ter mos do De cre to nº
90.101, de 27 de agos to de 1984, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União em 28 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, lí ci to é con clu -
ir-se que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou da
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 do 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 art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Cul -
tu ra de Gu a í ra 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 í ra, 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 50830.000148/94, 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 Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra Ltda., ou tor ga -
da pela Por ta ria MVOP nº 460, de 7 de maio de
1955, re no va da pelo De cre to nº 90.101, de 27 de
agos to de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 28 sub se qüen te, cujo pra zo re si du al da
ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991, 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 í ra, 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. 2ª 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, 5 de fe ve re i ro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca.  –  FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO  –  Sér gio Mot ta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2000

(Nº 101/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ju,
Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 8 de abril 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 Pi ra ti nin ga de Pi ra ju 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 Pi ra ju, Esta do de
São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 449, 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 8 de abril de 1998, que “Re no va a con ces são 
da Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pi ra ju, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 14 de abril de 1998.  –  Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 81/MC DE 20 DE
MARÇO 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 50830.000275/94, 
em que a Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju 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 Pi ra ju,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Di fu so ra de Pi ra ju Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 
477, de 6 de ou tu bro de 1960, pos te ri or men te al te ra -
da para Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda., sen do sua

úl ti ma re no va ção a pro mo vi da pelo De cre to 89.406,
de 29 de fe ve re i ro de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci -
al da União em 1º de mar ço 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, 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, 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 art. 223 da Cons ti -
tu i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Pi ra -
ti nin ga de Pi ra ju Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Pi ra ju, 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
50830.000275/94, De cre ta:

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 101



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 Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda., ou tor ga da ori gi na ri -
a men te, à Rá dio Di fu so ra de Pi ra ju Ltda., pela Por ta -
ria MVOP nº 477, de 6 de ou tu bro de 1960, pos te ri or -
men te al te ra da para Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda., 
re no va da pelo De cre to nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro
de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 1º
de mar ço sub se qüen te, sen do man ti do o pra zo re si -
du al da ou tor ga pelo De cre to de 10 de maio de 1991,
para 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
Pi ra ju, 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.

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

Bra sí lia, 8 de abril de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PORTARIA Nº 338
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1994

O De le ga do Esta du al do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções em São Pa u lo, no uso de suas atri bu i ções, em 
con for mi da de com a com pe tên cia que lhe foi de le ga -
da por meio da Por ta ria nº 296, de 10-5-94, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
50830.001198/92, Re sol ve:

I – Ho mo lo gar a al te ra ção do ato cons ti tu ti vo da
Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju Ltda., com sede na ci da de
de Pi ra ju, Esta do de São Pa u lo, ar qui va da na Jun ta
Co mer ci al sob o nº 78.805/94-6 em 9-6-94.

II – Re fe ri da al te ra ção tra tou da con ver são do
ca pi tal so ci al para o pa drão mo ne tá rio na ci o nal, o
“cru ze i ro real”, e do au men to do mes mo para
CR$3.000.000,00 (três mi lhões de cru ze i ros re a is),
efe ti va do de con for mi da de com a Por ta ria nº 441/76
de 8-4-76, e as sim dis tri bu í do en tre os só ci os:

Co tis tas Co tas Va lor CR$

Nel son Pa u la Me i ra 1.500.000 1.500.000,00

Ala or Le i te 1.500.000 1.500.000,00

To tal 3.000.000 3.000.000,00

Car los Alber to Ma chi o ni.

Aten di men to ao item g, onde diz:

“Do cu men ta ção in te gral do Pro ces so
de Apu ra ção de Infra ção Nº
50830.000048/94, do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções, que se en con tra va em an da men to 
à épo ca do exa me da re no va ção por aque le 
ór gão, ou in for ma ção con clu si va do mes mo
mi nis té rio a res pe i to do re fe ri do pro ces so”.

Em ane xo:

a) Irre gu la ri da des na exe cu ção de ser vi ço de
co mu ni ca ções – ter mo de cons ta ta ção _

1 – con ser tar am pe rí me tro
2 – ad qui rir mo ni tor de mo du la ção
3 – con ser tar cer ca

b) Ofí cio nº 162, de 20-5-94, onde re pe te a exi -
gên cia an te ri or, na se guin te or dem:

1 – Cer ca de pro te ção da Base da Tor re Da ni -
fi ca da;

2 – Não pos sui mo ni tor de mo du la ção;
3 – am pe rí me tro de RF na base da tor re, ino pe -

ran te.
Aten di men to, con for me as pro vas em ane xo:
1 – Cer ca de pro te ção da base da tor re da ni fi ca da:

a) Nota fis cal em ane xo nº 38962 de Ca lis tro & 
Cia. lt. ref. a com pra de ma de i ra e pre gos.

b) De cla ra ção de João Ma no el de Bar ros que
pro ce deu aos re pa ros.

2 – Não pos sui mo ni tor de mo du la ção:

a) Em ane xo, xe rox da Nota Fis cal 4725, da fir -
ma Apel Apli ca ções Ele trô ni cas Indús tria e Co mér -
cio Ltda., – re fe ren te a com pra do equi pa men to.

3 – Ampe rí me tro de RF da Base da Tor re, Ino -
pe ran te:

a) Ane xo, por xe ros, Orça men to de Ber nar di -
no, Mi gli o ra to & Cia. Ltda., de 2-12-93, nº 5756-7.

b) Com pro van te de re mes sa p/ pgto. dos se vi -
ços de re pa ra ção do equi pa men to.

c) De cla ra ção do téc ni co da emis so ra, de
que os equi pa men tos es tão fun ci o nan do a con ten -
to.

d) Of. 5866 – 198/97 – DMC/SP, in for man do 
que a emis so ra está ope ran do den tro das nor -
mas.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

102 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 6, DE 2000

(Nº 105/99, 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 O Diá rio Rá dio e Te le vi -
são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da 
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo.

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

Por ta ria nº 55, de 27 de ja ne i ro de 1998, que re no -
va por dez anos, a par tir de 9 de ju nho de 1996, a
per mis são ou tor ga da à O Diá rio Rá dio e Te le vi são
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 Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 497, 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 V. Exªs, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos o Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 55, de 27 de ja ne i ro de 1998, que re -
no va a per mis são ou tor ga da à O Diá rio Rá dio e
Te le vi são 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 Ri be i rão Pre -
to, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 28 de abril de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 117/MC

Bra sí lia, 7 de abril de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apu ra ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 55, de 27 de ja ne i ro de 1998,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à O

Diário Rá dio e Te le vi são Ltda., pela Por ta ria nº
637, de 1º de ju nho de 1976, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União  em 11 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 Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo.

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

3) Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção 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 53830.001352/96, 
que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 55
DE 27 DE JANEIRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no
art. 6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, 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 53830.001352/96, 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 9 de ju nho de 1996, a per -
mis são ou tor ga da à O Diá rio Rá dio e Te le vi são
Ltda., pela Por ta ria nº 637, de 1º de ju nho de
1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em
11 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 Ri be i ro Pre to,
Esta do de São Pa u lo.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2000

(Nº 133/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Ica puí a 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 Ica puí, Esta do do 
Ce a rá.

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

ta ria nº 288, de 9 de de zem bro de 1998, que au to ri za
a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí a ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ica puí, Esta do 
do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 1.677, DE 1998

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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 288, de 9 de de zem bro de 1998,
que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí a exe cu -
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são 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 Ica puí, Esta do do Ce a rá.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 385/98-MC

Bra sí lia, 9 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 53650.000066/93, de in te res se da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí, ob je to de au to ri za ção
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 Ica puí, Esta do do Ce a rá.

2 – De acor do com o art. 13 § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção 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 au to ri zá-la, 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 aci ma
men ci o na do.

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 288,
DE 9 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
53650.000066/93, re sol ve:

Art. 1º Fica a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí au -
to ri za da a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re -
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 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 Ica puí, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º A au to ri za ção 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 te 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 Nº 27/96-DPOUT

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53650.000066/93
Ori gem:  DRMC/CE
Inte res sa da: Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí-CE
Assun to: Pe di do de Ou tor ga para exe cu ção 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.
Con clu são:  Pelo de fe ri men to

Dos fa tos

A Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ica puí, Esta do do Ce -
a rá, re quer, nos pre sen tes au tos, ou tor ga 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,
no Ca nal 273-E, na ci da de de Ica puí/CE.
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2 –  O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia des te Mi nis té rio no Esta do do Ce a rá, que con clu iu 
pelo de fe ri men to do ple i to, con so an te Pa re cer nº
023/93, de fls. 34/36.

3 – Me di an te Lei Mu ni ci pal nº 122, de 25 de fe -
ve re i ro de 1993, foi pre vis ta a exe cu ção do ser vi ço,
com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va pela Pre fe i -
tu ra do Mu ni cí pio de Ica puí (fls. 31 a 33).

4 – So bre ci ta da lei, no in ci so III do seu art. 2º,
pre viu or ça men to anu al para cus te io das ati vi da des
de ra di o di fu são por pro po si ção do De par ta men to de
Ra di o di fu são, ór gão da Se cre ta ria de Edu ca ção do
Mu ni cí pio (v. Lei nº 11 de 6 de no vem bro de 1992, fls.
28 a 30).

5 – A di re to ria da emis so ra, no me a da pela Por -
ta ria nº 267, de 25 de agos to de 1993, é com pos ta por 
Luiz Te i xe i ra de Sou za, Pa u lo de Tar so Ber nar des
Ma me de e José Wil son da Sil va.

6 – A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se às fl. 3 us -
que 23.

7 – A ou tor ga de per mis são para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra está ad mi ti da na Cons ti tu i -
ção Fe de ral (alí nea a, do in ci so XII, do art. 21).

8 – Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de 
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, al te ra do pelo De cre to nº
91.837, de 25 de ou tu bro de 1985, es ta be le ce em seu 
art. 13:

“Art. 13 – Não de pen de rá de Edi tal a
ou tor ga para a exe cu ção do 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 co in ter no e por en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, ins ti tu í das 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 -
men te edu ca ti vos”. (Gri fa mos.)

9 – A pre ten den te à exe cu ção do ser vi ço é pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no que pre ten de
exe cu tá-lo com fins ex clu si va men te edu ca ti vos e cul -
tu ra is.

10 – Além das exi gên ci as pre vis tas no Re gu -
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, a en ti da de
é obri ga da a apre sen tar um pla ne ja men to à Fun da -
ção Ro quet te Pin to (ór gão do MEC, en car re ga do
da pro du ção de pro gra mas edu ca ti vos e res pon sá -
vel pelo exa me e apro va ção da na tu re za edu ca ti va
dos pro gra mas de ra di o di fu são), em que fi quem
per fe i ta men te aten di das as exi gên ci as cons tan tes
do item V da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 832, de 8
de no vem bro de 1976, o que foi cum pri do, vis to o

pa re cer fa vo rá vel da Fun da ção Ro quet te Pin to,
con for me Ofí cio nº 174/93-PRESI, de 13 de agos to
de 1993 (fl. 38).

11 – Está com pro va do nos au tos que a re que -
ren te aten deu to das as exi gên ci as es ta be le ci das
na le gis la ção que re gu la a ma té ria, es tan do apta a
re ce ber a ou tor ga do ca nal edu ca ti vo, 273-E, pre -
vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is de
Ra di o di fu são So no ra em Fre qüên cia Mo du la da,
para a ci da de de Ica puí/CE.

12 – Pelo ex pos to, ra ti fi co os ter mos do Pa re -
cer nº 020/93-SEJUR/DMC/CE, ra ti fi ca do pelo Pa -
re cer Con jur nº 3546/95, fl. 43/44 e con cluo, igual -
men te, pelo aten di men to do pos tu la do.

13 – Assim, pro po nho o en ca mi nha men to dos 
au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, au to ri da de com pe ten te para a de ci são,
acom pa nha dos dos atos pró pri os, es cla re cen do
que o ato de ou tor ga de per mis são de ve rá ser
apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 1996. – Ma ria Eli sa -
be te Por to de No ro nha,  Assis ten te Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do
De par ta men to de Ou tor gas.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 1996. – Na po leão
Ema nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou -
tor gas – Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 8, DE 2000

(Nº 144/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

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

Por ta ria nº 9, de 12 de fe ve re i ro de 1999, que ou -
tor ga, per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor 
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 275, DE 1999

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 da
Por ta ria nº 9, de 12 de fe ve re i ro de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, 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 Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

Bra sí lia, 2 de mar ço de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 25/MC

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 1999.

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 53000.010272/94, de in te res se da
Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, 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 me ne edu ca ti -
vos, na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

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 me -
ne 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 -
clus va Por ta ria.

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

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

PORTARIA Nº 9,

 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, e nos ter mos do ar ti go 6º, §
2º, alí nea a, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e ar ti go 13, § 1º, do ci ta do Re gu la -
men to, 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 53000.010272/94, re sol -
ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Sara
Nos sa Ter ra, 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 Pla nal ti na, Esta do de 
Go iás.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 230/98-DOUL

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.0010272/94
Inte res sa da: Fun da ção Sara Nos sa Ter ra
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são edu -
ca ti va.
Emen ta: – Inde pen de 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

I – Os Fa tos

A Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, com sede na ci -
da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, re quer lhe seja ou -
tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di -
fu são em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da de ex clu -
si va men te edu ca ti va, na ci da de de Pla nal ti na, Esta do 
de Go iás.

2 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas de Bra sí -
lia, sob nº de or dem 13.075 do li vro de re gis tro ci vil de
pes so as ju rí di cas, 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 (fl. 5).
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3 – O Con se lho Di re tor da Fun da ção, com man -
da to de qua tro anos, está as sim cons ti tu í do con for me 
dis põem os ar ti gos 23 a 29 do es ta tu to.

Car gos No mes

Di re tor-Presidente Rob son Le mos Ro do va lho

Di re tor Admi nis tra ti vo Ro sân ge la Ma ri e ta da Sil va Fre i tas

Di re tor Fi nan ce i ro Ma ria Mar ques de Lima

4 – A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res
foi ane xa da aos au tos, en con tran do-se às fls. 17 e
se guin tes.

II – Do Mé ri to

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

6 – O art. 13, § 2º, do Re gu la men to dos Ser vi ços 
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1985, pu bli ca do no DOU de 29 sub se qüen te, dis -
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser -
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
§ 2º – Não de pen de rá de pu bli ca ção

de edi tal a ou tor ga para a 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 co in ter no e por en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta, ins ti tu í das 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 men te edu ca ti vos".

7 – Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral no art.
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.

8 – A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e aos seus di re to res está em or dem. A anuên cia 
da Fun da ção Ro quet te Pin to, en ti da de sob a qual es -
tão su bor di na das as emis so ras edu ca ti vas, en con -
tra-se à fl. 98.

9 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos (fls. 60).

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

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

É o pa re cer “sub-censura”.
Ma ria Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo -

ga da-OAB/DF-5419
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1998. – Na po leão

Ema nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1998. – Jay me

Mar ques de Car va lho Neto, Di re tor do De par ta men -
to de Ou tor gas e Li cen ci a men to

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1998. – Ro nal do
Ran gel de Albu quer que Sá, Se cre tá rio de Ser vi ço
de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 9, DE 2000

(Nº 175/99, 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 Con cór 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 Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do Sul.

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

Por ta ria nº 214, de 7 de ou tu bro de 1998, que re no va 
por dez anos, a par tir de 4 de fe ve re i ro de 1998, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Con cór 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 Três La go as, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 1.453, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 214, de 7 de ou tu bro de 1998, que 
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Con cór 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 Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do sul,

Bra sí lia, 25 de no vem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 303/MC

Bra sí lia, 17 de no vem bro de 1998

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

in clu sa Por ta ria nº 214, de 7 de ou tu bro de 1998, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Con -
cór dia Ltda., pela por ta ria nº 25, de 2 de fe ve re i ro de
1988, pu bli ca da em 4 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 Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do sul.

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

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53700.001606/97, 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, in te ri -
no.

PORTARIA Nº 214,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1998.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in te 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 53700.001606/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 4 de fe ve re i ro de 1998, a per mis são ou tor ga -

da á Rá dio FM Con cór dia Ltda. pela Por ta ria nº 25, de 
2 de fe ve re i ro de 1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da 
União em 4 sub se qüen te, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Três La go as,
Esta do do Mato Gros so do Sul.

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

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

Pa re cer Se jur Nº 039/97
Re fe rên cia: Pro ces so nº 53700.001606/97.
Inte res sa da: Rá dio FM Con cór dia Ltda.
Ori gem: DMC/MS
Assun to: Re no va ção da ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em Fre qüên cia Mo du la da, cujo pra -
zo tem seu ter mo fi nal em 4 de fe ve re i ro de 1998.

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.
1 – Rá dio FM Con cór dia 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 Três La go as, Esta do do
Mato Gros so do Sul, re quer re no va ção do pra zo de
vi gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor re rá 
em 4 de fe ve re i ro de 1998.

Dos Fa tos

2 – Me di an te Por ta ria nº 25, de 2 de fe ve re i ro de
1988, pu bli ca da no DOU. de 4.02.88, foi au to ri za da
per mis são á Rá dio FM Con cór dia Ltda para ex plo rar,
por 10 (dez) anos o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em Fre qüên cia Mo du la da, na ci da de de Três La go as,
Esta do do Mato Gros so do Sul. (fls.49)

3 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
4 de fe ve re i ro de 1988, data de pu bli ca ção da Por ta ria 
de per mis são no Diá rio Ofi ci al.

4 – Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga a en ti da de foi Adver ti da, con for -
me se ve ri fi ca na re la ção de Ante ce den tes ás fls. 39,
apre sen ta do pelo SEFIS/DMC/MS, em de cor rên cia
do se guin te Pro ces so de Apu ra ção de Infra ção:
Pro ces so nº 29.112.000280/90 -Adver tên cia
Pro ces so nº 29112.000491/90 -Adver tên cia
Pro ces so nº 29112.000242/91 -Arqui va do
Pro ces so nº 29700.000085/92 -Arqui va do
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Pro ces so nº 50700.000264/92 -Arqui va do
Pro ces so nº 53700.000332/93 -Arqui va do
Pro ces so nº 53700.000223/94 – Arqui va do
Pro ces so nº 53700.000593/94 – Arqui va do
Pro ces so nº 53700.000035/94 – Enca mi nha do a
DNFI, atra vés do Pa re cer Se jur PAI nº006/95, da ta -
do de 25-01-95.
Pro ces so nº 53700.000263/95– Enca mi nha do a DNFI,
atra vés do Pa re cer nº 130/96, da ta do de 26-06-96.
Pro ces so nº 53700.000029/97– Enca mi nha do a DNFI,
atra vés do Pa re cer nº 277/97, da ta do de 20-06-97.

Do Mé ri to

5 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 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 de 15 (quin ze) anos para o de te le vi -
são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos su ces si -
vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses que fo ram
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

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

7 – O pra zo de vi gên cia des ta per mis são, tem
seu ter mo fi nal no dia 4 de fe ve re i ro de 1998, por -
quan to co me çou a vi go rar em 4 de fe ve re i ro de 1988,
com a pu bli ca ção do ato cor res pon den te no Diá rio
Ofi ci al de 4-2-88.(fls.49)

8 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to ca li za do nes ta De le ga cia, no dia 15
de se tem bro de 1997, den tro, pois, do pra zo le gal
(Fls. 1), uma vez que de acor do com o dis pos to na Lei
da Re no va ção, o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en -
tre 4 de agos to de 1997 e 4 de no vem bro de 1997.

9 – A re que ren te têm seus qua dros so ci e tá ri os e 
di re ti vos, apro va dos pelo Po der Con ce den te, com as
se guin tes com po si ções:

Co tis tas Co tas Va lor
em C$r

Ro sá rio Con gro Neto 72.000 72.000,00

Ela i ne Te re zi nha da Sil va Ne ves Con gro 48.000 48.000,00

To tal 120.000 120.000,00

Car go Nome

Só cio-Gerente Ela i ne Te re zi nha da Sil va Ne ves Con gro

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 Téc ni ca
men ci o na do no Pa re cer Téc ni co/SFIS/DMC/MS, da -
ta do de 21-10-97, cons tan te às fls. 35/40.

11 – É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções – Fis -
tel, con for me de mons tra do às fls. 41

12 – De acor do com a de cla ra ção ex pres sa às
fls 52, a en ti da de e seus só ci os, não ul tra pas sam os
li mi tes fi xa dos pelo art. 12 e seus pa rá gra fos, do De -
cre to-lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967. Escla re -
ce mos que con sul ta do o Ca das tro Na ci o al de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que o só cio di ri gen te, par ti ci pa
de ou tra en ti da de exe cu tan tes de ser vi ços de ra di o di -
fu são, con for me de mons tra do às fls. 46/48.

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 4
de fe ve re i ro de 1998.

Con clu são

Di an te do ex pos to, con clu i mos pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos
ao De par ta men to de Ou tor gas, que o en vi a rá à Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer sub cen su ra .
À con si de ra ção da Sra. De le ga da.
Cam po Gran de (MS), 29 de ou tu bro de 1997. –

Ma ri za Oshi ro, Che fe Se jur/DMC/MS.
De Acor do.
Enca mi nhe-se os au tos, ao De par ta men to de

Ou tor gas.
Cam po Gran de (MS), 29 de ou tu bro de 1997. –

Vera Lu cia Bu ra to Mar ques Si e bur ger, De le ga da
DMC/MS

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 10, DE 2000

(Nº 190/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra
de Lour des de Ma rin gá para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (TV) na ci da de de Ma rin gá, Esta do
do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 6 de ju lho de 1998, que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour des
de Ma rin gá para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e 
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ima gens (TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 857, 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 6
de ju lho de 1998, que “Ou tor ga con ces são à Fun da ção 
Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour des de Ma rin gá, para
exe cu tar ser vi ço, de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 1998. _ Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 176/MC, DE 2 DE
JULHO 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 a con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29105.000999/87, 
em que a Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour -
des de Ma rin gá so li ci ta ou tor ga de con ces são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná.

2 – De acor do com o § 2º do art, 14 do De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple -
men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções, a ou tor ga de con ces são de ca na is para te le -
vi são edu ca ti va não de pen de de pu bli ca ção do edi tal
pre vis to no art. 34 da re fe ri da lei.

3 – Ca be-me in for mar que 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, achan do-o re gu lar men te ins tru í do, ten do a en -
ti da de de mons tra do pos su ir as qua li fi ca ções exi gi -
das para a exe cu ção do ser vi ço.

4 – Assim, Se nhor Pre si den te, apre sen to a Vos -
sa Exce lên cia o ane xo pro je to de de cre to, para a for -
ma li za ção do ato de ou tor ga, que so men te virá a pro -
du zir seus 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.

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 i ni ca ções.

DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998

Ou tor ga Con ces são à Fun da ção
Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour des de
Ma rin gá, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens (te le vi são),
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, de acor do com o art. 14, § 2º,
do De cre to-lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 29105.000999/87-52.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Fun da ção

Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour des de Ma rin gá, para
exe cu tar, pelo pra zo de 15 (quin ze) anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são sons e ima -
gens (te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A con ces 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.

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 O con tra to de cor ren te des ta con ces são
será ce le bra do no pra zo de ses sen ta dias con ta dos
da pu bli ca ção da de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, sob pena de tor nar-se nulo o ato de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de ju lho 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.

MC-DENTEL
DR/CTA
SRAD

Pro ces so nº 29105.000999/87
Enti da de: Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra de
Lour des de Ma rin gá
Assun to: Pe di do de Con ces são para TV Edu ca ti va
Le gis la ção: art. 13 e seu § úni co e art. 14, do RSR.
– De ci são CONTEL nº 119/65 e ou tras.

PARECER Nº 199/CTA4

A Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra de Lour -
des de Ma rin gá, com sede em Ma rin gá-PR, pes soa
ju rí di ca de di re i to pri va do, cuja es cri tu ra de cons ti tu i -
ção e es ta tu tos en con tram-se re gis tra dos sob o nº
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1.664, no li vro A-2, do Car tó rio de Re gis tro Ci vil das
Pes so as Ju rí di cas da mes ma ci da de, re quer, atra vés
des te pro ces so, con ces são para exe cu tar o ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são), com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va e cul tu ral, na ci -
da de de Ma rin gá-PR.

Os es ta tu tos da re que ren te es tão de acor do
com a le gis la ção de ra di o di fu são e sua emis so ra uti li -
za rá a de no mi na ção de fan ta sia “TV Ho ri zon te”.

A di re to ria da Fun da ção, com pos ta de con for mi -
da de com o es ta be le ci do no art. 17 dos es ta tu tos, tem 
os se guin tes mem bros:

Pre si den te: Arman do Ta va res
Di re tor Su pe rin ten den te: Anto ni no Ma ce do de

Andra de
Di re tor Admi nis tra ti vo-Financeiro: Anto nio Pio

da Sil va
Di re tor Téc ni co: Ko kis hi Ya ma gu ti
Di re tor de Pro gra ma ção: Ja i me Luiz Co e lho.
A do cu men ta ção que ins trui o pe di do aten de a

le gis la ção em vi gor, e está as sim cons ti tu í da:
fl. 1 Re que ri men to;
fl. 19 a 22 Jus ti fi ca ti va do uso do ca nal, ba se a da 

em ca rên ci as edu ca ci o na is a se rem su pri das na área
de co ber tu ra da emis so ra pre ten di da;

fl. 23 Exis tên cia, na re gião ou na ca pi tal do Esta -
do, de ade qua da in fra-estrutira quan to às ne ces si da -
des de pro du ção e uti li za ção dos pro gra mas (dis tri bu -
i ção, re cep ção e ava li a ção);

fl. 104 a 122 De mons tra ção so bre o po ten ci al de 
re cur sos hu ma nos pro du ção, dis tri bu i ção, pes qui sa,
trans mis são e re cep ção); da re gião ou da ca pi tal do
Esta do e exis tên cia de cur sos em áre as per ti nen tes
às ati vi da des da ra di o di fu são edu ca ti va;

fl. 104 a 122 Apre sen ta ção de um es tu do bá si co
de pro gra ma ção para os doze pri me i ros me ses de
exis tên cia da emis so ra;

fl. 95 a 98 Esta tu tos de vi da men te re gis tra dos na 
re par ti ção com pe ten te;

– Dos es ta tu tos da pre ten den te cons tam dis po -
si ti vos de cla ran do ex pres sa men te:

fl. 96 e 17 que o ser vi ço de ra di o di fu são será
exe cu ta do sem fi na li da de co mer ci al, isto é, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos e cul tu ra is;

fl. 97 que qual quer al te ra ção es ta tu tá ria re la ci o -
na da com dis pos ti ti vos re fe ren tes ao ser vi ço de ra di o -
di fu são de pen de rá de pré via au to ri za ção do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções;

Obs.: o nome de fan ta sia que a en ti da de pre ten -
de uti li zar em suas trans mis sões não foi in se ri do nos
es ta tu tos, po den do, en tre tan to, ser to ma da esta pro -
vi dên cia opor tu na men te (ver fls. 1 e 14);

fl. 96 – ver so – que seus ad mi nis tra do res se rão
bra si le i ros na tos e a sua in ves ti du ra nos car gos, após
ha ver a en ti da de se tor na do uma exe cu tan te do ser vi -
ço de ra di o di fu são, so men te po de rá ocor rer, de po is
de ha ve rem sido apro va dos pelo Mi nis té rio das Co -
mu ni a ções;

fl. 13 De cla ra ção do re pre sen tan te le gal, de que
dis põe a en ti da de de re cur sos fi nan ce i ros para o em -
pre en di men to, pre vis to na Por ta ria MC nº 316/85, por
tra tar-se de fun da ção ins ti tu í da por par ti cu la res;

fl. 129 e 130 Do cu men tos re la ti vos a cada di re -
tor;

Ato de no me a ção
fl. 10, 132 a 136 pro va de que é bra si le i ro nato;
fl. 7 e 9, 137 a 143 Cer ti dão dos Car tó ri os Dis tri -

bu i do res Ci ve is, Cri mi na is e de Pro tes tos de Tí tu los,
dos lo ca is de re si dên cia nos úl ti mos 5 anos, bem
como das lo ca li da des onde exer ça ou haja exer ci do,
no mes mo pe río do, ati vi da des eco nô mi cas;

fl. 8, 147 a 153 pro va de cum pri men to das obri -
ga ções ele i to ra is, me di an te cer ti dão for ne ci da pela
Jus ti ça Ele i to ral;

fl. 131 De cla ra ção;
fl. 154 Re cur sos téc ni cos.
Face o ex pos to, con clu i mos pelo en ca mi nha -

men to des te pro ces so à Di vi são de Ra di o di fu são,
para pros se gui men to.

Cu ri ti ba, 24 de no vem bro de 1987. – Alvyr Pe -
re i ra de Lima Ju ni or,  Assis ten te Ju rí di co.

À con si de ra ção da Sra. Di re to ra Re gi o nal.
Cu ri ti ba, 24 de no vem bro de 1987. – Engº Anto -

nio Car los Pe re i ra Ma ga lhães, Che fe da SRAD –
Res pon den do.

De acor do.
Da: Di re to ra da Di re to ria Re gi o nal do Den tel em

Cu ri ti ba.
Ao: Sr. Di re tor da Di vi são de Ra di o di fu são do

Den tel.
Em 24-11-87. – Te re za Fi al kos ki De que che,

Di re to ra Re gi o nal.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 11, DE 2000

(Nº 208/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo -
ni to Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em on das mé di as na ci -
da de de Pal mas, Esta do do To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/n., de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor -
ga con ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo -
ni to Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
on das mé di as na ci da de de Pal mas, Esta do do To -
can tins.

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 38, DE 1999

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. Inte ri no, o ato cons -
tan te do De cre to de 28 de de zem bro de 1998, que
“Ou tor ga con ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio 
Bo ni to Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em on das mé di as, na lo ca li da de de Pal mas,
Esta do do To can tins”.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M.Nº 379/98-GM

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 61/97-SFO/MC,
com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di -
fu são em on das mé di as, na lo ca li da de de Pal mas,
Esta do do To can tins.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te -
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni cas e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Sis te ma de
Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., ob te ve a ma i or pon tu -
a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se, as sim, a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei.

Nes sas con di ções, ten do a hon ra de sub me ter o 
as sun to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos
ter mos do ar ti go 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de

Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De -
cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995.

Escla re ço que o ato de ou tor ga so men te virá a
pro du zir seus efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma do pa rá gra fo ter ce i ro do
ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to.

Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni a ções, Inte ri no.

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Ou tor ga con ces são ao Sis te ma de
Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para ex -
plo ra ção de ra di o di fu são so no ra em on -
das mé di as, na lo ca li da de de Pal mas,
Esta do do To can tins.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e de acor do com o dis pos to no art. 29 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 1.720, de 28 de no -
vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.665.000011/97, Con -
cor rên cia nº 061/97-SFO/MC, De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são ao Sis te ma de 
Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na lo -
ca li da de de Pal mas, Esta do do To can tins.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga -
ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos -
tas.

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

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

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 12, DE 2000

(Nº 209/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo -
ni to Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em on das mé di as na ci -
da de de Gu ru pi, Esta do do To can tins.

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 de zem bro de 1998, que ou tor ga
con ces são ao Sis te ma de Co mun ci a ção Rio Bo ni to
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das 
mé di as na Ci da de de Gu ru pi, Esta do do To can tins.

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 129, 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 vi tos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons tan te do De cre -
to de 23 de de zem bro de 1998, que “Ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para
ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em on das mé -
di as, na lo ca li da de de Gu ru pi, Esta do do To can tins”.

Bra sí lia, 27 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. Nº 365/98-GM-MC

Em 4 de dezembro.

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

la men ta res co me ti das a esse Mi nis té rio, de ter mi nou-se a 
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 049/97-SFO/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em on das mé di as, na lo ca li da de de Gu ru pi,
Esta do do To can tins.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da
pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de po -
is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as pro -
pos tas téc ni cas e de pre ço pela ou tor ga das en ti da des
pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21
de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di -
fu são, con clu iu que a Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo -
ni to Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra -
do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se,

as sim, a ven ce do ra da Concor rên cia con for me ato da
mes ma Co mis são, que ho mo lo guei.

Nes sas con di ções, te nho a hon ra de sub me ter o 
as sun to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos
ter mos do ar ti go 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De -
cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995.

Escla re ço que o ato de ou tor ga so men te virá a
pro du zir seus efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma do pa rá gra fo ter ce i ro do
ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to.

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.

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Ou tor ga con ces são ao Sis te ma de

Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
on das mé di as, na lo ca li da de de Gu ru pi,
Esta do do To can tins.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e de
acor do com o dis pos to no art. 29 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 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53665.000002/97, Con cor rên cia nº 049/97-SFO/MC,
de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são ao Sis te ma de 
Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda, para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na lo -
ca li da de de Gu ru pi, Esta do do To can tins.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 13, DE 2000

(Nº 211/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra & Cia.
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
Assaí, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 29 de ja ne i ro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra & Cia. 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 Assaí, Esta do do 
Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 157, 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 29 de ja ne i ro de 1998, que
“Re no va a con ces são da Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra
& Cia. 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 Assaí, Esta do 
do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 017/MC

Bra sí lia, 23 de ja ne i ro 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 o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000281/93, 
em que a Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra & Cia. 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
Assaí, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à Rá dio Pa i que rê Ltda., pela Por ta ria MJNI nº 263-B,
de 11 de ju nho de 1962, re no va da nos ter mos do De -
cre to nº 90.278, de 1º de ou tu bro de 1984, pu bli ca do

no Diá rio Ofi ci al da União de 4 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, e trans fe ri da para a re que ren te pelo
De cre to nE 91.523, de 9 de agos to de 1985.

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

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção o 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.

ja ne i ro de 1998, que “Re no va a con ces são da
Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra & Cia. 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 Assai, Esta do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

DECRETO DE 29 DE JANEIRO DE 1998

Re no va a con ces são da Je rô ni mo T. 
Mi na mi ha ra & Cia. 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 Assaí, Esta do do Pa -
ra ná.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
exer cí cio do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no
uso das atri bu i ções que lhe con fe rem o arts. 84, in ci -
so IV, e 223 da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º,
in ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000281/93, 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
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
Assaí, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te
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à Rá dio Pa i que rê Ltda., pela Por ta ria MJNI nº 263-B,
de 11 de ju nho de 1962, re no va da pelo De cre to nº
90.278, de 1º de ou tu bro de 1984, pu bli ca do no Diá -
rio Ofi ci al  da União em 4 sub se qüen te, e trans fe ri da 
para a Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra & Cia Ltda., pelo De -
cre to nº 91.523, de 9 de agos to de 1985, 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.

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, 29 de ja ne i ro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca.

PARECER SEJUR/DMC/PR Nº 036/94

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000281/93
Inte res sa da: Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra e Cia. Ltda.,
(Rá dio Pe pi ta de Ouro).
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, cujo pra zo teve seu tem po fi nal 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.

A Je rô ni mo T. Mi na mi ha ra e Cia. Ltda., (Rá dio
Pe pi ta de Ouro), 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
Assaí, Esta do do Pa ra ná, 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.

Dos Fa tos

1  –  Me di an te Por ta ria-MJNI nº 263-B, de 11 de
ju nho de 1962, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Pa i -
que rê Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em on das mé di as, na ci da de de Assaí, Esta do 
do Pa ra ná.

2  –  A per mis são em apre ço co me çou a vi go rar
em 12 de ju nho de 1962, data da pu bli ca ção do ato de 
ou tor ga no Diá rio Ofi ci al , ten do sido man ti da, por
mais 10 anos, con for me dis pos to no ar ti go 117 do Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, apro va do pela

Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, pror ro ga da au -
to ma ti ca men te pelo dis pos to no ar ti go 1º da Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, até dia 1º de maio de
1973 e, pos te ri or men te, re no va da por duas ve zes,
con for me Por ta ria - MC nº 614, de 27 de maio de
1976, pu bli ca da em DOU de 3 de ju nho de 1976; e
De cre to nº 90.278, de 1º de ou tu bro de 1984, pu bli ca -
da em DOU, de 4 de ou tu bro de 1984, sen do que os
efe i tos ju rí di cos da mes ma for ma fo ram man ti dos
pelo pra zo re si du al, con for me dis poss to em De cre to
de 10 de maio de 1991, pu bli ca do em Diá rio Ofi ci al
do dia 13 sub se qüen te.

3  –  A con ces são em tela foi ob je to da trans fe -
rên cia di re ta da Rá dio Pa i que rê Ltda., para a Rá dio
Ouro Bran co de Assaí Ltda., me di an te Por ta ria nº
614, de 27 de maio de 1976, pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al do dia 3 de ju nho de 1976.

4  –  A Rá dio Ouro Bran co de Assaí Ltda., ob te ve 
au to ri za ção para mo di fi car a sua ra zão so ci al para
“Ra di o nor te Ltda.”, atra vés da Por ta ria-MC nº 258, de
20 de no vem bro de 1980, e efe ti vou a trans fe rên cia
di re ta da con ces são para a Je rô ni mo T. Mi na mi lha ra e 
Cia. Ltda., atra vés do De cre to nº 91.523, de 9 de
agos to de 1985, pu bli ca do em DOU do dia 12 sub se -
qüen te.

5  –  Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do
pos te ri or à trans fe rên cia da ou tor ga, a en ti da de foi
pe na li za da e ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca na Infor -
ma ção de fls. 29.

Do Mé ri to

6  –  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 que fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
22, § 5º).

7  –  Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, de ter mi na que:

“Art. 27 - Os pra zos de con ces são e de 
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) para o ser vi ço de te le vi são”.

8  –  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 da sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
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re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no da vi gên cia da ou tor ga.

9  –  O pe di do da 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 3 de no -
vem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal, e o pra -
zo de vi gên cia da con ces são de ve rá ser re no va do a
par tir de 1º de maio de 1994.

10  –  A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio
e di re ti vo apro va dos, res pec ti va men te, pelo De cre to
nº 91.523, de 9 de agos to de 1985, e Por ta ria nº 021,
de 1º de fe ve re i ro de 1991, com as se guin tes com po -
si ções:

Co tis tas Co tas Va lor em
 Cr$

Je rô ni mo Ta ka ti ca Mi na mi ha ra 8.000.000 8.000.000,00

Ma ri na Ka zu ko Mi na mi ha ra 2.000.000 2.000.000,00

To tal 10.000.000 10.000.000,00

11  –  A emis so ra se en con tra ope ran do re gu la -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhes
fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do às fls. 28.

12  –  É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das te le co mu ni ca ções  – 
FISTEL, con for me de mons tra do às fls. 26-verso.

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

Con clu são

Pelo 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
Co or de na ção Ge ral de Ou tor gas/DPOUT/SFO/MC,
para pros se gui men to.

É o pa re cer.
À con si de ra ção da Se nho ra De le ga da.
Cu ri ti ba, 12 de maio de 1994. – Alvyr Pe re i ra

de Lima Jú ni or, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co DMC/PR.
De Acor do.
À Co or de na ção Ge ral de Ou tor -

gas/DPOUT/SFO/MC, para pros se gui men to.
Cu ri ti ba, 16 de maio de 1994. – Te re za Fi al kos -

ki De que che, De le ga da.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 14, DE 2000

(Nº 247/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da TV Glo bo de Juiz de Fora Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (TV) na ci da de de Juiz de 
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 1º de ou tu bro de 1997, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 26 de mar ço de 1993, a con -
ces são da TV Glo bo de Juiz de Fora 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 de sons e ima gens (TV) na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.140, DE 1997

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub meto à apre ci a ção de Vos sas Exce lên cia, 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 ou tu bro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da TV Glo bo de Juiz de Fora Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (TV), na
ci da de de Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 7 de ou tu bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 119/MC, DE 15 DE
SETEMBRO DE 1997. 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 50710.000409/92, 
em que a TV Glo bo de Juiz de Fora 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 de sons e ima gens  –  TV, na ci da de de Juiz
de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri -
a men te à Rá dio Indus tri al de Juiz de Fora Ltda., con -
for me De cre to nº 2.236, de 22 de ja ne i ro de 1963, re -
no va da nos ter mos do De cre to nº 83.706, de 9 de ju -
lho de 1979, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União do
dia 10 se guin te, por quin ze anos, a par tir de 26 de
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mar ço de 1978, cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da
para a TV Glo bo de Juiz de Fora Ltda., pela Por ta ria
nº 255, de 13 de ju nho de 1980, pu bli ca da em 22 de
ju lho sub se qüen te.

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

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

4  –  Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 26 de mar ço de 1993.

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. – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997

Re no va a con ces são da TV Glo bo
de Juiz de Fora Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), na ci da de de Juiz de Fora, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pú bli ca no uso das atri -
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, 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
50710.000409/92-50, 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 quin -
ze anos, a par tir de 26 de mar ço de 1993, a con ces -
são da TV Glo bo de Juiz de Fora Ltda., ori gi na ri a men -

te Rá dio Indus tri al de Juiz de Fora de Fora Ltda., ou -
tor ga da pelo De cre to nº 2.236, de 22 de ja ne i ro de
1963, re no va da pelo De cre to nº 83.706, de 9 de ju lho
de 1979, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 10
sub se qüen te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man -
ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991, 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 de sons e ima gens, na ci da de de Juiz de Fora,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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-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, 1º de ou tu bro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – MARCO ANTONIO 
MACIEL – Sér gio Mot ta.

PARECER CONJUR/MC N. 563/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000409/92
Ori gem:  De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge -
ra is.
Inte res sa da: TV Glo bo de Juiz de Fora Ltda.
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 sons e ima gens – TV, cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 26 de mar ço de 1993.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co nº
53/93-DMC/MG, que con clu iu fa vo ra vel men te ao re -
que ri do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no -
va ção de con ces são, for mu la do pela TV Glo bo de
Juiz de Fora Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens – TV, na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, cuja ou tor ga
foi ori gi na ri a men te con ce di da a Rá dio Indus tri al de
Juiz de Fora Ltda., con for me De cre to nº 2.236, de
22 de ja ne i ro de 1963, con ces são esta re no va da
pelo De cre to nº 83.706, de 9 de ju lho de 1979, pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 10 se guin te,
por quin ze anos, a par tir de 26 de mar ço de 1978,
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.
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2. A ou tor ga em ques tão foi ob je to de trans fe -
rên cia in di re ta con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 11,
de 7 de ja ne i ro de 1980, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União de 26 de se guin te, ten do al te ra do a sua de -
no mi na ção so ci al para TV Glo bo de Juiz de Fora
Ltda., con for me au to ri za ção con ti da na Por ta ria nº
255, de 13 de ju nho de 1980, pu bli ca da em 22 de ju -
lho se guin te.

3 – O Assun to foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 nº 53/93, fls. 25, dos au tos, que ra ti fi ca -
mos, res sal van do, ape nas, a ocor rên cia de nova
trans fe rên cia in di re ta au to ri za da pela EM nº 22, de 28
de mar ço de 1996, pu bli ca da em 4 de abril se guin te,
que re sul tou nos se guin tes qua dros so ci e tá rio e di re -
ti vo:

Co tis tas Co tas

Flá via Da udt Ma ri nho 1.237.534

Arthur de Alme i da 42

Pe dro Ra mos de Car va lho 1

To tal 1.237.577

Ge ren te – Flá via Da udt Ma ri nho

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

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

6 – Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci -
ta do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre -
sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos ato de re -
no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e
De cre to Pre si den ci al – 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.

7 – Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §

3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 25 de ju nho de 1997. – Ma ria da Gló ria 

Tuxi F. San tos, Che fe de Di vi são.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor-Jurídico.
Bra sí lia, 25 de ju nho de 1997. _ Adal zi ra Fran -

ça So a res de Lic ca, Co or de na do ra de Co mu ni ca -
ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 716/97

Ado to o Pa re cer Con jur/MC nº 563/97, 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 TV Glo bo
de Juiz de Fora Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens, na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, Re me tam-se os au tos, 
acom pa nha dos das 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 ao Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 4 de ju lho de 1997. _ 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 15, DE 2000

(Nº 249/99, 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 So ci e da de de Ra di o di fu -
são Ca pi va ri Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca pi va ri, 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 81, de 13 de mar ço de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são Ca -
pi va ri Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ca pi va ri, 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 752, DE 1998

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 -
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nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 81, de 13 de mar ço de 1998, que re no va a
per mis são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são
Ca pi va ri Ltda., ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 1998. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

PORTARIA Nº 81, DE 13 DE MARÇO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so 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 53830.001568/96, 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 19 de fe ve re i ro de 1997, a per mis são ou tor -
ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri Ltda.,
pela Por ta ria nº 24, de 30 de ja ne i ro de 1987, pu bli ca -
da no Diá rio Ofi ci al da União de 19 de fe ve re i ro se -
guin te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Ca pi va ri, 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 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. – Sér gio Mot ta.

EM nº 156/MC

Bra sí lia, 20 de maio de 1998

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

in clu sa Por ta ria nº 81, de 13 de mar ço de 1998, pela
qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da à So ci e da -
de de Ra di o di fu são Ca pi va ri Ltda., pela por ta ria nº 24, 
de 30 de ja ne i ro de 1987, pu bli ca da em 19 de fe ve re i -
ro se guin 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 Ca pi va ri, 
Esta do de São Pa u lo.

2  –  Os ór gãos com pe ten te 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 ti tu -
to de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3  –  Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te

pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do, ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53830.001568/96, que lhe deu ori gem.

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

PARECER JURÍDICO  Nº 081/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.001568/96
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to : Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: So ci e da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri
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 19-2-97.
–  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 So ci e da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri Ltda,
per mis si o ná ria do ser vi ço da ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da, na ci da de de Ca pi va ri, Esta do
de São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia 
de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 19 de
fe ve re i ro de 1997.

I  –  Os Fa tos

1  –  Me di an te Por ta ria nº 24, de 30 de ja ne i ro de 
1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 19 de
fe ve re i ro sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à So -
ci e da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri Ltda, para exe cu -
tar, na ci da de de Ca pi va ri, 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 em
19 de fe ve re i ro de 1987, data de pu bli ca ção do ato de
ou tor ga no Diá rio Ofi ci al.

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 foi pe na li za da com
mul ta, 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. 46.

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 p erío 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 – 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
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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 6 de no -
vem bro 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 em
 Cr$

Má rio Mas chi et to 5.000 5.000,00

Wil son Ro ber to Re ga nel li 3.000 3.000,00

Car los Alber to Mas chi et to 2.000 2.000,00

To tal 10.000 10.000,00

Car go Nome

Di re tor-Presidente Car los Alber to Mas chi et to

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.
31/33 e in for ma ções do Se tor de Enge nha ria cons -
tan tes de fls. 35 e 44/45.

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 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 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. 34.

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 19
de fe ve re i ro 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 19-2-1987.

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-censura”.
Se tor Ju rí di co, 17-2-97. – 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 Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.

São Pa u lo, 20-2-97. – Edu ar do Gra zi a no, De -
le ga do

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 16 de 2000

(Nº 251/99, 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 e Te le vi são Igua -
çu S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por quin ze anos, a par tir de 1º de de zem bro de 1995,
a con ces são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Igua çu
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 de sons e ima gens na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 1.492, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, ini 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 24 de no vem bro de 1998, que “Re no va a
con ces são da Rá dio e Te le vi são igua çu, S.A., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 301/MC

Bra sí lia, 12 de no vem 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 o

in clu so Pro ce so Admi nis tra ti vo nº 53740.000483/95,
em que a Rá dio e Te le vi são Igua çu. 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 de sons e ima gens, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta -
do do Pa ra ná, ou tor ga da con for me De cre to nº
56.713, de 12 de agos to de 1965, re no va da, por quin -
ze anos, a par tir de 1º de de zem bro de 1980, pelo De -
cre to nº 86.219, de 15 de ju lho de 1981, 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.
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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 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 de zem bro de 1995.

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 -
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 24 DE NOVEMBRO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio e Te -
le vi são Igua çu S.A., para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000483/95- 25 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 quin -
ze anos, a par tir de 1º de de zem bro de 1995, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Igua çu S.A.,
pelo De cre to nº 56.713, de 12 de agos to de 1965, re -
no va da pelo De cre to nº 86.219, de 15 de ju lho de
1981, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do 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
de sons e ima gens, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná.

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

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

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

Bra sí lia, 24 de no vem 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 421/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000483/95
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná
Inte res sa da: Rá dio e Te le vi são Igua çu S.A.
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 de sons e ima gens, cujo pra zo teve seu ter -
mo em 1º de de zem bro de 1995.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re -
no va ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio e
Te le vi são Igua çu S.A., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, con for me De cre to nº
56.713, de 12 de agos to de 1965, con ces são esta
re no va da por quin ze anos, a par tir de 1º de de -
zem bro de 1980, pelo De cre to nº 86.219, de 15 de 
ju lho de 1981.

2 – O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le -
ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná, ten do aque la
De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to,
con so an te Pa re cer Ju rí di co nº 181/95, fls. 47-48,
dos au tos.

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

* nos ter mos da Por ta ria nº 135, de 12
de agos to de 1996, o ca pi tal so ci al da en ti -
da de fi cou as sim dis tri bu í do:
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Aci o nis ta Ações Va lor R$

Pa u lo Cruz Pi men tel 3.020.500 3.020.500,00

Jay me Ca net Jú ni or 147.000 147.000,00

Vera Lú cia Pi men tel
Pa ra nhos

63.700 63.700,00

Yvo ne Pi men tel Mus si 63.700 63.700,00

João Fe der 58.800 58.800,00

Ru bens Ja cob Feig 36.750 36.750,00

Na po leão Cor tes Fi lho 29.400 29.400,00

Nel son Pets chow (es pó lio) 29.400 29.400,00

Be ne di to Ri be i ro 24.850 24.850,00

Pe dro João No da ri 24.850 24.850,00

Isra el Ja i me Reis 1.050 1.050,00

To tal 3.500,00 3.500.000,00

4 – Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está
am pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis -
põem a Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to
nº88.066, de 1993, eis que o pe di do de sua re no va -
ção foi apre sen ta do na for ma de vi da, no pra zo le -
gal e com a do cu men ta ção há bil.

5 – Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á
como de fe ri do, por quan to não de ci di do ao  ter mo
da res pec ti va con ces são ou per mis são, sen do
per mi ti do o fun ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio,
dos ser vi ços ou tor ga dos e não re no va dos em
tem po há bil, con clu in do-se, des 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 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.

6  –  Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men -
to dos pre sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro 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.

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

Bra sí lia, 15 de ju lho de 1998.  –  Ma ria da
Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2000

(Nº 256/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Caçu, Esta do de Go iás.

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

Por ta ria nº 275, de 4 de de zem bro de 1998, que ou -
tor ga per mis são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da -
de Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Caçu, Esta do de
Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.669, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, 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 275, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de Ltda., 
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Caçu, Esta do de
Go iás.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E. M. Nº 350/98-GM

PORTARIA Nº 275
 DE 4 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, de acor do com o dis pos to
no art. 32, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.705, de 31 de ou tu bro 
de 1963, com a re da ção do De cre to nº 1.720, de 28 de
no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53670.000170/97, Con cor -
rên cia nº 007/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Va len te Pro -
pa gan da e Pu bli ci da de Ltda., para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço

128 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
lo ca li da de de Caçu, Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

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

EM Nº 350/98-GM

Em 4 de de zem bro de 1999

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

gu la men ta das co me ti das a este Mi ni té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
007/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu sáo so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Caçu, Esta do de Go iás.

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

Escla re ço que, de acor do com o pa rá gra fo ter -
ce i ro 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.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pros tes tos
do mais pro fun do res pe i to. – 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.

CONTRATO DE SOCIEDADE POR COTAS DE
RESPONSABILIDADE LTDA

Te re za Cris ti na Re gis Va len te, bra si le i ra, ca sa -
da, co mer ci an te, na tu ral de Go iâ nia-GO, nas ci da aos
11-10-69, re si den te e de mi ci li a da nes ta Ca pi tal à Rua
227 Qd. 67 Lt. 3/4 nº 528 aptº 1702 Edi fí cio  Flo ren ça,
Se tor Les te Uni ver si tá rio, por ta do ra da Car te i ra de
Iden ti da de nº 1748306 2ª via SSP/GO, CPF nº
556.635.911-68; Ander son Re gis Va len te, bra si le i ro,
sol te i ro, em pre sá rio, na tu ral de São Do min gos-GO,
nas ci do aos 25-5-72, re si den te e do mi ci li a do nes ta
Ca pi tal à Rua 102 Qd. F-18 Lt. 12 nº 86 CS-2 Se tor
Sul, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de nº
3117684-700851 SSP/GO, CPF nº 589.951.531-72;
To dos Ma i o res, Re sol vem de co mum acor do cons ti tu -
ir uma so ci e da de por co tas de res pon sa bi li da de
Ltda., que será re gi da me di an te as se guin tes cláu su -
las e con di ções adi an te des cri tas:

I  –  A so ci e da de gi ra rá sob a de no mi na ção so ci -
al de Va len te pro pa gan da e pu bli ci da de Ltda., com
sede nes ta Ca pi tal à Rua Dona. Iza i ra Abrão nº 101
sala 8 Se tor Co im bra;

II  –  Cons ti tui o ob je ti vo da so ci e da de a Pres ta -
ção de Ser vi ços em pro pa gan da, pu bli ci da de e a exe -
cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são.

III  –  O Ca pi tal So ci al será de R$10.000,00 (dez
mil re a is) di vi di dos em 10.000 (dez mil) co tas de ca pi -
tal, no va lor de R$1,00 (hum real) cada uma, per fa -
zen do um to tal de R$10.000,00 (dez mil re a is), to tal -
men te in te gra li za dos em mo e da cor ren te des te País,
nes te ato; as sim dis tri bu í do en tre os só ci os na se -
guin te for ma e pro por ção:

IV –  A res pon sa bi li da de dos só ci os é li mi ta da na 
for ma da lei ao mon tan te do Ca pi tal So ci al;

V – Aos só ci os po dem ser pa gas re ti ra das a tí tu -
los de pró-labore den tro dos li mi tes da le gis la ção em
vi gor, logo após o acor do en tre os mes mos para o seu 
es ta be le ci men to;

VI – A du ra ção da so ci e da de será por tem po in -
de ter mi na do e o iní cio de suas ati vi da des será no dia
1 de mar ço de 1997.

VII – A ad mi nis tra ção da so ci e da de será exer ci -
da pela só cia Te re za Cris ti na Ré gis Va len te, ago ra
de no mi na da “Di re to ra”, a qual re pre sen ta rá a em pre -
sa em ju í zo ou fora dele, po den do pra ti car to dos os
atos e ope ra ções re fe ren tes ao ob je ti vo co mer ci al;

Nome QDTCo tas Va lor To tal

Te re za Cris ti na Ré gis Va len te 6.000 1,00 R$6.000,00

Ander son Ré gis Va len te 4.000 1,00 R$4.000,00

To tal R$10.000,00

VIII – Entre os só ci os as co tas de Ca pi tal se rão
li vre men te trans fe rí ve is. A re ti ra da de um de les só se
dará por trans fe rên cia de suas co tas de Ca pi tal a ter -
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ce i ros, que po de rá ser  fe i ta após os só ci os re ma nes -
cen tes re nun ci ar o di re i to de pre fe rên cia que lhe o as -
se gu ra do em igual da de de pre ços e con di ções, ten do 
por tan to um pra zo de 60(ses sen ta) dias para  de ci dir
o que lhe con vi er;

IX – Fica ex pres sa men te pro i bi do o uso da so ci -
e da de em ne gó ci os alhe i os aos ob je ti vos so ci a is, fi -
can do po rém ve da do a qual quer dos só ci os con ce de -
rem ava is de fi an ça de fa vor;

X – No caso de fa le ci men to, in ter di ção ou ina -
bi li ta ção de um dos só ci os a so ci e da de não se dis -
sol ve rá, na opor tu ni da de se fará a apu ra ção dos
lu cros ou per das que se rão su por ta dos ou di vi di -
dos pe los só ci os na pro por ção de suas co tas de
ca pi tal;

XI – Fica de sig na do o dia 31 de De zem bro de
cada ano ci vil, para a re a li za ção do Ba lan ço Ge ral da
so ci e da de, com a apu ra ção dos lu cros ou per das que
se rão su por ta dos ou di vi di dos pe los só ci os na pro por -
ção de suas co tas de Ca pi tal; 

XII – Fica ele i to o Fo rum da Ci da de de Go iâ -
nia, com re nún cia ex pres sa de qual quer dos só ci -
os, por mais pri vi le gi a do que seja para di ri mi rem
qua is quer dú vi das que sur gir com re la ção as cláu -
su las des te con tra to en tre as par tes;

XIII – Os só ci os de cla ram sob as pe nas da
Lei que não es tão sen do pro ces sa dos nem fo -
ram de fi ni ti va men te con de na dos em qual quer
par te do Ter ri tó rio Na ci o nal pela prá ti ca de cri -
me de cuja pena vede, ain da que de modo tem -
po rá rio, o aces so as fun ções ou car gos pú bli -
cos, ou pôr cri me de pre va ri ca ção, fa lên cia cul -
po sa ou fra u du len ta, pe i ta ou su bor no, pe cu la -
to ou ain da cri me con tra a pro pri e da de, a eco -
no mia po pu lar ou fé pú bli ca.

E por es ta rem as sim jus tos e com bi na dos as -
si nam o pre sen te ins tru men to par ti cu lar de con tra -
to em 3 (três) vias de igual teor para que pro du za
seus le ga is e ju rí di cos efe i tos, jun ta men te com 2
(duas) tes te mu nhas;

Go iâ nia, 26 de fe ve re i ro de 1997. – Te re za
Cris ti na Ré gis Va len te, Ander son Ré gis Va len -
te.

Tes te mu nhas: Sal mo Di o mar da Sil va, CI nº
279.682 – SSP/GO, CPF nº 126.739.941-49 – Edi -
na mar de Melo, CI nº 1.671.944 2º Via SSP/GO,
CPF nº 383.213.511-15.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2000

(Nº 257/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são ao Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca -
ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Apa re ci da de Go iâ nia, Esta -
do de Go i as.

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 276, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Apa re ci da de Go iâ -
nia, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.670, 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. Inte ri no, o
ato cons tan te da Por ta ria nº 276, de 14 de de zem -
bro de 1998, que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
Go i a no de Te le co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na lo ca li da de de Apa re ci da de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 351/98-GM

Em 4-12

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
007/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do
de Go iás.

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

Escla re ço que, de acor do com o pa rá gra fo ter -
ce i ro 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 -
nah do o re fe ri do ato.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to.

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 276
DE 4 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, de acor do com o dis pos to
no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro 
de 1963, com a re da ção do De cre to nº 1.720, de 28 de
no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53670.000147/97, Con cor -
rên cia nº 007/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são ao Sis te ma
Go i a no de Te le co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do
de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. A per mi são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga -
ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos -
tas.

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

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

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

CONTRATO SOCIAL DA SISTEMA GOIANO
DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.

CLÁUSULA I
Da De no mi na ção e Sede So ci al

A so ci e da de gi ra rá sob a de no mi na ção so ci al de 
“Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção Ltda”, como
sede na ci da de de Apa re ci da de Go iâ nia – GO., à Av.
São Pa u lo – Qd-8 Lote 7 – Vila Bra sí lia, po den do ins -
ta lar ou su pri mir fi li a is, agên ci as e su cur sa is em qual -
quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, após pré via au to ri -
za ção do Po der Pú bli co Con ce den te;

CLÁUSULA II
Do Obje ti vo So ci al da So ci e da de

A so ci e da de tem como prin ci pal ob je ti vo a exe -
cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, de sons e
ima gens (TV) e de Te le vi são por Assi na tu ra (TVA),
seus ser vi ços afins ou cor re la tos, tais como ser vi ços
es pe ci a is de mú si ca fun ci o nal, re pe ti ção ou re trans -
mis são de sons ou si na is de ra di o di fu são, sem pre
com fi na li da des edu ca ti vas, cul tu ra is e in for ma ti vas,
cí vi cas e pa trió ti cas, bem como, ex plo ra ção de con -
ces são ou per mis são, nes ta  ou em ou tras lo ca li da -
des do ter ri tó rio na ci o nal, tudo de acor do com a le gis -
la ção es pe cí fi ca em vi gor;

CLAÚSULA III
Do iní cio e vi gên cia da so ci e da de

O pra zo de du ra ção da so ci e da de será por tem -
po in de ter mi na do;

CLÁUSULA IV
Do Ca pi tal So ci al da Di vi são e da Inte gra li za ção

O Ca pi tal So ci al é de R$ 50.000,00(Cin quen ta
mil re a is), di vi do em 50.000 (Cin quen ta mil) co tas de
R$ 1,00 (Um real) cada uma, dis tri bu í do en tre os só ci -
os, da se guin te for ma:

Só ci os %  NRº de
Co tas 

Va lor
em R$

Ri va is Re zen de da Cos ta 88  44.000 44.000,00

José Eus tá quio Bar bo sa 12  6.000 6.000,00

To tal 100  50.000 50.000,00

Pa rá gra fo Pri me i ro – Os só ci os in te gra li zam
nes ta data, 50% (cin quen ta por cen to) do ca pi tal so -
ci al, em mo e da cor ren te do País e os 50% (cin quent -
ta por cen to) res tan tes, no pra zo de até 30 (trin ta)
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dias após a pu bli ca ção da ra ti fi ca ção, pelo Con gres -
so Na ci o nal, da pri me i ra ou tor ga pre ten di da pela so -
ci e da de e con ce di da pelo Po der Pú bli co, na mes ma
for ma su pra ci ta da, ou seja, em mo e da cor ren te do
país;

Pa rá gra fo Se gun do – A res pon sa bi li da de de
cada só cio é li mi ta da, nos ter mos do De cre to nº
3.708/19, ao va lor to tal do ca pi tal so ci al;

Pa rá gra fo Ter ce i ro – As co tas re pre sen ta ti -
vas do Ca pi tal So ci al são in ca u ci o ná ve is e ina li e -
ná vel di re ta ou in di re ta men te a es tran ge i ros ou
pes so as ju rí di cas, de pen den do qual quer al te ra -
ção con tra tu al, bem como, qual quer trans fe rên -
cia de co tas de pré via au to ri za ção do Po der; Pú -
bli co Con ce den te;

Pa rá gra fo Qu ar to – As co tas em que de di vi de 
o ca pi tal so ci al são no mi na ti vas e in di vi sí ve is e
para cada uma de las a so ci e da de re co nhe ce ape -
nas um úni co pro pri e tá rio;

Pa rá gra fo Qu in to – As co tas são li vre men te
trans fe rí ve is en tre os co tis tas, des de que haja pré -
via au to ri za ção do Po der Pú bli co Con ce den te;

CLÁUSULA V

A pro pri e da de da em pre sa é pri va ti va de bra -
si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez
anos, aos qua is ca be rá a res pon sa bi li da de por sua
ad mi nis tra ção e ori en ta ção in te lec tu al;

Pa rá gra fo Pri me i ro – É ve da da a par ti ci pa -
ção de pes soa ju rí di ca no ca pi tal so ci al de em -
pre sa, ex ce to a de par ti do po lí ti co e de so ci e da de 
cujo ca pi tal per ten ça ex clu si va men te e nor mi nal -
men te a bra si le i ros;

Pa rá gra fo Se gun do – A par ti ci pa ção re fe ri da
no pa rá gra fo an te ri or só se efe tu a rá atra vés de ca -
pi tal sem di re i to de voto e não po de rá ex ce der a
30% (trin ta por cen to) do ca pi tal so ci al;

CLÁUSULA VI

Os en car gos de Ge ren tes, Pro cu ra do res,
Admi nis tra do res, Lou cu to res e en car re ga dos das
Insta la ções Ra di o e lé tri cas, so men te se rão exer ci -
dos por bra si le i ros na tos, de acor do com o es ti pu -
la do no art. 8º do De cre to nº 52.795/63, sen do que
o qua dro de pes so al será com pos to, no mí ni mo,
por 2/3 (dois ter ços) de tra ba lha do res na ci o na is;

CLÁUSULA VII
Da Admi nis tra ção da So ci e da de

A en ti da de será ad mi nis tra da por um ou
mais de seus quo tis tas, sob a de no mi na ção que
lhes cou be, quan do in di ca dos, ele i tos e de mis sí -
ve is por de li be ra ção de só ci os que re pre sen tem
a ma i o ria do ca pi tal so ci al, ob ser van do o dis pos -
to na Cláu su la 6ª, des te ins tru men to, aos qua is
com pe te, in so li dum , o uso da de no mi na ção so -
ci al e re pre sen ta ção ati va ou pas si va, ju di ci al ou
ex tra ju di ci al da so ci e da de a eles ca ben do, quan -
do na re pre sen ta ção le gal, as atri bu i ções e os
po de res que a lei con fe re aos di ri gen tes da so ci e -
da de por co tas de res pon sa bi li da de limita da, a
fim de ga ran tir o fun ci o na men to da Empre sa:

Pa rá gra fo úni co – Fica in di ca do para ge rir e
ad mi nis trar a so ci e da de, no car go de Di re -
tor-Presiden te quo tis ta Ri va is Re zen de da Cos ta,
que será exi mi do de pres tar ca u ção de qual quer
es pé cie em ga ran tia de sua ges tão.

CLÁUSULA XIV

O exer cí cio co in ci di ra como ano ci vil, ao fi nal
do qual será le van ta do o ba lan ço ge ral da so ci e da -
de, como de lei, sen do que os lu cros ou pre ju í zos
se rão re par ti dos ou su por ta dos pe los quo tis tas na
pro por ção de suas co tas.

CLÁUSULA XV

Pa rá gra fo Se gun do  –  A dis tri bu i ção de lu cros 
será sem pre sus ta da quan do ve ri fi car-se a ne ces -
si da de de aten der a des pe sas ina diá ve is ou que
im pli quem o fun ci o na men to das es ta ções.

CLÁUSULA XVI

Em caso de li qui da ção, os pró pri os co tis tas
se rão os li qui dan tes, fi can do es ti pu la do que o pa tri -
mô nio so ci al, de po is de li qui da do todo o pas si vo
será dis tri bu í do aos só ci os na pro por ção das co tas
que cada um pos su ir.

CLÁUSULA XVII

A par tir do ins tan te em que a so ci e da de seja
con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, ne nhu ma al -
te ra ção po de rá ser fe i ta nes te con tra to, sem pré via 
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e ex pres sa au to ri za ção ao Po der Pú bli co Con ce -
den te.

CLÁUSULA XVIII

O ins tru men to de al te ra ção con tra tu al será as si -
na do, ne ces sa ri a men te, por só ci os que re pre sen tem
a ma i o ria do ca pi tal so ci al e, ha ven do só cio di ver gen -
te ou au sen te, cons ta ra do ins tru men to de al te ra ção
essa cir cuns tan cia, para efe i to de ar qui va men to no
Órgão Pú bli co com pe ten te e res sal va dos di re i tos dos 
in te res sa dos.

CLÁUSULA XIX

A so ci e da de, por to dos os seus quo tis tas, se
obri ga a cum prir ri go ro sa men te as leis, re gu la men tos, 
nor mas e re co men da ções que lhe fo rem fe i tas pe los
Po de res Pú bli cos Con ce den tes.

CLÁUSULA XX

Os só ci os co tis tas de cla ram que não es tão in -
cur sos em cri mes pre vis tos em lei, que im pe dem de
exer cer a ati vi da de mer can til.

CLÁUSULA XXI

Os ca sos não pre vis tos no pre sen te ins tru men to 
se rão re sol vi dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is 
que re gu lam o fun ci o na men to das so ci e da des por co -
tas de res pon sa bi li da de li mi ta da, pe los qua is a en ti -
da de se re ge ra e pela le gis la ção que dis ci pli na a exe -
cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são.

CLÁUSULA VIII

O uso da de no mi na ção so ci al ca be rá o di re tor
no me a do na cláu su la 7ª, pa rá gra fo úni co, em con jun -
to ou iso la da men te, em ju í zo ou fora dele, so men te
em ne gó ci os que con sul tem os in te res ses so ci a is, fi -
can do, pois, de fe so o seu uso em tran sa ções es tra -
nhas aos ob je ti vos so ci a is, es pe ci al men te em ava is,
fi an ças, abo nos, en dos sos, etc., res pon den do ci vil e
cri mi nal men te pe los ex ces sos que pra ti ca rem.

CLÁUSULA IX

Os di re to res te rão di re i to a uma re ti ra da men sal, 
a tí tu lo de pró-labore, le va da a dé bi to na con ta de
des pe sas da so ci e da de, cujo va lor será fi xa do anu al -
men te, ob ser va dos os li mi tes es ta be le ci dos pela le -
gis la ção do Impos to de Ren da, para cada exer cí cio fi -
nan ce i ro.

CLÁUSULA X

Os di ri gen tes, de po is de ou vi do o Po der Pú bli co
Con ce den te, po de rão, em nome da Enti da de, no me -

ar pro cu ra do res para prá ti ca de atos de ge rên cia,
ges tão ad mi nis tra ti va e ori en ta ção in te lec tu al, me di -
an tes ins tru men to pú bli co ou par ti cu lar que de fi na os
res pec ti vos po de res, cu jos man da tos, com pra zo de
du ra ção de ter mi na do, não su pe ri or a 1 (um) ano, e
es pe ci fi can do os atos ou ope ra ções que po de rão pra -
ti car, se rão ou tor ga dos ex clu si va men te a bra si le i ros
na tos ou na tu ra li za dos há mais de 10 (dez) anos, pro -
va da essa con di ção.

CLÁUSULA XI

Os só ci os po de rão ce der ou trans fe rir par te ou a 
to ta li da de de suas co tas de ca pi tal, ten do pre fe rên cia
ab so lu ta, para a aqui si ção, os de ma is só ci os, que de -
ve rão ser co mu ni ca dos, por es cri to, com uma an te ce -
dên cia mí ni ma de 30 (trin ta) dias:

Pa rá gra fo pri me i ro. A aqui si ção das co tas de ca -
pi tal será efe tu a da pelo(s) só cio(s), na pro por ção di -
re ta do per cen tu al do ca pi tal so ci al de que for(em) de -
ten tor(es);

Pa rá gra fo se gun do. Em qual quer hi pó te se de
trans fe rên cia, de ve rá ha ver sem pre a pre via e ex -
pres sa con sul ta e res pec ti va au to ri za ção do Po der
pú bli co Con ce den te.

CLÁUSULA XII

Em caso de re ti ra da, ina bi li ta ção, in ter di ção ou
mor te de um dos só ci os, a so ci e da de não se dis sol ve -
ra, des de que os só ci os re ma nes cen tes pro vi den ci em 
um ba lan ço ge ral, na data do even to, para apu ra ção
dos di re i tos e de ve res do só cio re ti ran te, ina bi li ta do,
in ter di to ou fa le ci do, pa gan do ao mes mo, ou aos her -
de i ros le ga is do fa le ci do, seus di re i tos e ha ve res me -
di an te a emis são de 12 (doze) no tas pro mis só ri as,
pa gá ve is a pri me i ra no ato da emis são e as res tan tes
su ces si va men te de trin ta dias, com os ju ros e ta xas
le ga is.

CLÁUSULA XIII

Exce tu a da a hi pó te se de su ces são he re di tá ria,
não será per mi ti da a trans fe rên cia de con ces são ou
per mis são, an tes de de cor ri do o pra zo pre vis to no
Arti go 91 do De cre to nº 52.795/63, com re da ção que
lhe foi data pelo De cre to nº 91.837/85.

CLÁUSULA XXII

Para di ri mir qua is quer dú vi das que não pos sam
ser re sol vi das ami ga vel men te fica, des de já ele i to o
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foro da sede da so ci e da de, com re nún cia de qual quer 
ou tro por mais pri vi le gi a do que pos sa ser.

E por as sim acha rem jus tos e con tra ta dos, as si -
nam o pre sen te ins tru men to em 4 (qua tro) vias de
igual teor, jun ta men te com duas tes te mu nhas que
tam bém o as si nam, para que pos sa pro du zir os efe i -
tos le ga is ne ces sá ri os.

Go iâ nia-GO, 5 de mar ço de 1997.  –  Ri vas Re -
zen de da Cos ta, só cio re ma nes cen te  –  José Eus tá -
quio Bar bo sa,  só cio ad mi ti do  –  João Alves de Qu -
e i roz Fi lho, só cio re ti ran te.

Tes te mu nhas:
Nome: José Ma la qui as dos San tos, CPF (MF):

280.317.091-49, CI: 303.663 SSP/GO  –  Nome: Cas -
sia Be a triz de Oli ve i ra, CPF (MF): 310.849.151-20,
CI: 1.417.556 SSP/GO

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 19, DE 2000

(Nº 258/99, 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 So ci e da de Rá dio Prin ce -
sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta do
do Pa ra ná.

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

ta ria nº 197, de 21 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 28 de maio de 1994, a per mis são 
ou tor ga da à So ci e da de Rá dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 1.698, 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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 197, de 21 de agos to de 1998,
que re no va a per mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá -
dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão,
Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 406/MG

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 197, de 21 de agos to de 1998, pela 
qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da à So ci e da -
de Rá dio Prin ce sa Ltda., pela Por ta ria nº 112, de 25
de maio de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 28 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 Fran cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná.

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

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53740.000363/93, 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 197, DE 21 DE AGOSTO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000363/93, 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 28 de maio de 1994, a per mis são ou tor ga da
à So ci e da de Rá dio Prin ce sa Ltda., pela Por ta ria nº
112, de 25 de maio de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi -
ci al da União em 28 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 Fran cis -
co Bel trão, Esta do do Pa ra ná.

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

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
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Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Luiz Car los Men don ça de Bar ros

PARECER CONJUR/MC Nº 574/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000363/93.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.

Inte res sa da: So ci e da de Rá dio Prin ce sa Ltda.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.

Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra zo
teve seu ter mo e 28 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.
Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no -

va ção de per mis são for mu la do pela So ci e da de
Rá dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná,
con for me Por ta ria nº 112, de 25 de maio de 1984,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 28 sub -
se qüen te.

2 – O Pe di dio foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia do MC no Esta do do Pa ra ná ten do aque la De le ga -
cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te
Pa re cer Ju rí di co nº 043/94, fls. 23/25, dos au tos.

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

Me di an te al te ra ção con tra tal apro va da
pela Por ta ria nº 160, de 04-09-95, o qua dro
so ci e tá rio pas sou a ser o se guin te:

Co tis tas Co tas Va lor R$

Au gus ti nho Se les ki 53.100 53.100,00

José Alber to Se les ki 6.000 6.000,00

Jan dir Co ma rél la 900 900,00

To tal: 60.000 60.000,00

QUADRO DIRETIVO

Au gus ti nho Se les ki Di re tor-Gerente

José Alber to Se les ki Sub Di re tor-Gerente

Jan dir Co ma rél la Ge ren te-Técnico

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

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

6 - Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta -
do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre -
sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro 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 Por ta -
ria) au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir
do pe di do.

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

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 17 de agos to de 1998 – Ma ria da Gló -

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

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 20, DE 2000

(Nº 259/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo -
ni to Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüê nia mo du la da
na ci da de de Ara gua ce ma, Esta do do To -
can tins.

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 246, de 4 de de zem bro de 1998, que ou -
tor ga per mis são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio
Bo ni to Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
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em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ara gua ce ma, 
Esta do do To can tins.

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 259, 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
246, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga ao
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para
ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Ara -
gua ce ma, Esta do do To can tins.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

E.M. Nº –-GM

Em 4-12-99

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter -
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 025/97 -
SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta -
ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Ara gua ce ma, Esta do do
To can tins.

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

Escla re ço que, de acor do com o pa rá gra fo ter -
ce i ro 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.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do 
mais pro fun do res pe i to.

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 246
DE 4 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, de acor do com o
dis pos to no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de 
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to
nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta
o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53665.000018/97, Con cor rên cia nº 025/97 -
SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são ao Sis te ma
de Co mu ni ca ção Rio Bo ni to Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, na lo ca li da de de Ara gua ce ma,
Esta do do To can tins.

AVISO Nº 1.839 – Su par/C.Ci vil.

Em 30 de de zem bro de 1998

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do
Exce len tís si mo Se nhor  pre si den te da Re pú bli ca
na qual sub me te à apre ci a ção do Con gres so Na -
ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 246, de 4 de 
de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Bo ni to 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 lo ca li da de de Ara gua ce ma, 
Esta do do To can tins.

Aten ci o sa men te, Clo vis de Bar ros Car va lho,
Mi nis tro de Esta do-Chefe da Casa Ci vil, da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 21, DE 2000

(Nº 260/99, 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 Fun da ção Nos sa Se nho -
ra do Ro cio 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra -
ná.

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

ta ria nº 215, de 7 de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 17 de ja ne i ro de 1995, a per mis -
são ou tor ga da à Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio
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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 1.696, 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

como 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 215, de 7 de ou tu bro de 1998, que 
re no va a per mis são ou tor ga da à Fun da ção Nos sa
Se nho ra do Ro cio, 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 Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hern ri que Car do so.

EM Nº 403/MC

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1998.

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

in clu sa Por ta ria nº 215, de 7 de ou tu bro de 1998,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Fun da -
ção Nos sa Se nho ra do Ro cio, pela Por ta ria nº 63, de
10 de ja ne i ro de 1975, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 17 sub se qüen te, e re no va da nos ter -
mos da Por ta ria nº 294, de 19 de de zem bro de 1984,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 21 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 Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

2 – Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru i -

do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en cam nha do 
o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53740.000803/94, que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 215, DE 7 DE OUTUBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in te -
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 53740.000803/94,
re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 17 de ja ne i ro de 1995, a per mis são ou tor ga -
da à Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio, pela Por -
ta ria nº 63, de 10 de ja ne i ro de 1975, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 17 sub se qüen te, re no -
va da nos ter mos da Por ta ria nº 294, de 19 de de -
zem bro de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 21 sub se qüen te, para ex plo rar, sem dire ito
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 Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER Nº 058/SEJUR/DRMC-PR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000803/94.
Inte res sa da: Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio.
Assun to : Re no va ção da ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
17 de ja ne i ro de 1995.
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.
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A Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio, 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 Cu ri ti ba, Esta do do 
Pa ra ná, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de
sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 17 de ja -
ne i ro de 1995.

Dos Fa tos

1 – Me di an te a Por ta ria-MC nº 63, de 10 de ja ne -
i ro de 1975, foi au to ri za da per mis são à Fun da ção
Nos sa Se nho ra do Ro cio, para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, em Cu -
ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

2 – A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em
17 de ja ne i ro de 1975, data da pu bli ca ção da por ta ria
de per mis são no Diá rio Ofi ci al, e, pos te ri or men te, re -
no va da por uma vez, con for me Por ta ria-MC nº 294,
de 19 de de zem bro de 1984, pu bli ca da em DOU de
21 de de zem bro do mes mo ano.

3 – Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe -
río do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi pe na li za -
da e ad ver ti da, con for me se ve ri e fi ca na Infor ma ção
de fls. 36.

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 que fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
22, § 5º).

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

“Art. 27: Os pra zos de con ces são e de
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) para o de te le vi são”.

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 sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no da vi gê ni ca da ou tor ga.

7 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co la do nes ta De le ga cia em 13 de ou -
tu bro de 1994, den tro, pois, do pra zo le gal, e o pra zo
de vi gên cia da per mis são de ve rá ser re no va do a par -
tir de 18 de ja ne i ro de 1995.

8 – A re que ren te tem seu qua dro di re ti vo apro -
va do, pela Por ta ria nº 095/92, com a se guin te com po -
si ção:

Di re tor-Presidente: Cle men te Ivo Ju li at to
Di re tor Vi ce-Presidente: Euro Bran dão
Di re to res-Assistentes: Rob son Scár dua
Lou ri val Sche id we il ler
José Ge ral do Lo pes de No ro nha.
9 – A emis so ra se en con tra re gu lar men te, den -

tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo ram atri bu í -
das, con for me men ci o na do às fls. 35.

10 – É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções-FIS
con for me de mons tra do às fls. 35-verso.

11 – Con sul tan 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 sem os li mi tes fi xa dos pelo ar -
ti go 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de
28 de fe ve re i ro de 1967.

Con clu são

Pelo 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
Co or de na ção Ge ral de Ra di o di u são e Afins, para
pros se gui men to.

É o pa re cer.
À con si de ra ção da Srª De le ga da.
Cu ri ti ba, 9 de maio de 1995. – Alvyr Pe re i ra de

Lima Jr. , Che fe do Ser vi ço Ju rí di co
De Acor do.
À Co or de na ção Ge ral de Ra di o di fu são e

Afins/DPOUT/SFO/MC, para pros se gui men to.
Cu ri ti ba, 9 de maio de 1995. – Te re za Fi al kos ki

De que che, De le ga da Re gi o nal

(À Co mi são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 22, DE 2000

(Nº 264/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e
Empre en di men tos Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das 
mé di as na ci da de de Aba e te tu ba, Esta do
do Pará.

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

cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
con ces são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre -
en di men tos Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
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no ra em on das mé di as na ci da de de Aba e te tu ba no
Esta do do Pará.

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

MENSAGEM Nº 28, 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 do De cre to de 28 de de zem bro de 1998, que
“Ou tor ga con ces são à Bra sil Ama zo nia Co mu ni ca ção 
e Empre en di men tos Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na lo ca li da de
de Aba et te tu ba, Esta do do Pará”.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M.Nº 369/98-GM

Em 4-12

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
042/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na
lo ca li da de de Aba e te tu ba, Esta do do Pará.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te -
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen te com ob ser vân cia da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe -
cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Bra sil Ama zo nia 
Co mu ni ca ção e Empre en di men tos Ltda., ob te ve ma i -
or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be -
le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se, as sim, ven ce do ra da 
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei.

Nes sas con di ções, te nho a hon ra de sub me ter o 
as sun to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos
ter mos do ar ti go 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De -
cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995.

Escla re ço que o ato de ou tor ga so men te virá a
pro du zir seus efe i tos le ga is para de li be ra ção do Con -

gres so Na ci o nal, na for ma do pa rá gra fo ter ce i ro do
ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to.

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.

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Ou tor ga con ces são à Bra sil Ama zo -
nia Co mu ni ca ção e Empre en di men tos
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em on das mé di as, na lo ca li -
da de de Aba e te tu ba, Esta do do Pará.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
de acor do com o dis pos to no art. 29 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 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53720.000147/97, Con cor rên cia nº
042/97-SFO/MC.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Bra sil Ama -

zo nia Co mu ni ca ção Empre en di men tos Ltda., para
ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das
mé di as, na lo ca li da de de Aba e te tu ba, Esta do do
Pará.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro, Te le co mu ni ca ções,
leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su -
mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Pro po nen te Ha bi li ta da
Edi tal: 042

Lo ca li da de: Aba e tu ba UF: PA
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Ser vi ço: OM – Onda Mé dia Lo calGru po: A
Pro po nen te: Bra sil Ama zo nia Co mu ni ca ção e
Empre en di men tos – C.G.C.: 01.742.175/000-37
Data de Cri a ção: 03-4-97Processo da Pro po nen te:
53720.000147/97
Qde Ou tor gas (ve ri fi ca do no SITAR) Na Loc. 0 Out.
Loc. 0

Re pre sen tan te: Pe dro Ne grão Ro dri gues
Di ri gen te

Ende re ço: Rua Ba rão do Rio Bran co, 1562
Pro cu ra dor

Altos
Ci da de: Aber tu ra UF: PA CEP 68440-000
Fone: (091) 751.1793 Fax: (091) 751-1793

Qu a dro So ci e tá rio Ve ri fi ca do Si tar

Ana Ma ria Trin da de Mar ga lho Co tas Out. Lo ca lid: 0

CPF 229.268.952/91 CGC 98.000 Out. Ou tras:0

Lu ze il da Ne grão Ro dri gues Co tas Out. Lo ca lid.: 0

CPF 380.241.442/04 CGC 1.000 Out. Ou tras: 0

Ma ria Go mes So a res  Co tas Out. Lo ca lid.: 0

CPF 295.474.582/72 CGC 110.000 Out. Ou tras.: 0

Se bas tião dos San tos Sil va Co tas Out. Lo ca lid.: 0

CPF 267.944.032/34 CGC 1.000 Out. Ou tras.: 0

Pes soa Ju rí di ca

Di ri gen tes Ve ri fi ca do Si tar

Ana Ma ria Trin da de Mar sa lho Ou tor gas Lo ca li da de: 0

CPF: 229.268.952/91 Car go: So cio-Gerente Ou tor gas Ou tras Loc.: 0

 (À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 23, DE 2000

(Nº 265/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Uni ver si da de San ta Ce cí lia – Uni -
san ta para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de San tos, 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 321, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Uni ver si da de San ta Ce cí lia – Uni san ta
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de San tos, 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 45, DE 1999

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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 321, de 21 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Uni ver si da de San ta Ce cí lia
– Uni san ta, 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 San tos, Esta do de
São Pa u lo.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 428/98-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 53000.014625/96, de in te res se da
Uni ver si da de San ta Ce cí lia – UNISANTA, 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 San tos, Esta do de
São Pa u lo.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a
re da ção 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, nos ter mos do § 3º do art.
223, da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no
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PORTARIA Nº 321
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
53000.014625/96, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Uni ver si da -
de San ta Ce cí lia – UNISANTA, 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
San tos, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções leis sub -
se qüen tes 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 JURÍDICO Nº 174/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.014625/96
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são
Emen ta: - Inde pen de de edi tal a ou tor ga para a
exe cu ção de ser vi ço de ra dio 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.

I  –  Os Fa tos

1  –  A Uni ver si da de San ta Ce cí lia  –  Uni san ta,
C.G.C. nº 58.251.711/0001-19 com sede na ci da de de 
San tos, Esta do de São Pa u lo, ten do por man te ne do -
ra o Insti tu to Su pe ri or de Edu ca ção San ta Ce cí lia  – 
ISESC, re quer per mis são  para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a uti li -
za ção do ca nal 299. Clas se B1, pre vis to no res pec ti vo 
Pla no Bá si co.

2  –  Os es ta tu tos da Uni ver si da de de vi da men te
con so li da do em no vos ar ti gos, de for ma a pre en cher
os re qui si tos da le gis la ção de ra di o di fu são vi gen te,

fo ram re gis tra dos em mi cro fil me no Car tó rio de Tí tu -
los e Do cu men tos da ci da de de San tos/SP, em 26 de
fe ve re i ro de 1997, sob nº 011.498. (fls. 202/204).

3  –  Atra vés da Assem bléia Extra or di ná ria re a li -
za da pela Uni san ta em 13-2-97, cuja ata se en con tra
re gis tra da no mes mo car tó rio em 21-2-97, sob nº
011.201 (fl. 225/228), foi in di ca do e apro va do o nome
do Dr. Mar ce lo Pi ri lo Te i xe i ra, pró-reitor da Uni ver si -
da de, para o car go de Di re tor, com man da to de 3
(três) anos, res pon sá vel pela ad mi nis tra ção dos ser -
vi ços de ra di o di fu são e te le vi são even tu al men te ou -
tor ga dos a en ti da de pelo Go ver no Fe de ral.

4  –  A do cu men ta ção per ti nen te ao di re tor no -
me a do, en con tra-se ane xa da aos pre sen tes au tos e
aten de ple na men te os re qui si tos exi gi dos pela le gis -
la ção de ra di o di fu são vi gen te (fls. 193/199).

II – Do Mé ri to

5 – A ou tor ga, pelo Go ver no Fe de ral, de per mis -
são, con ces são e au to ri za ção para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens está pre -
vis ta na Cons ti tu i ção Fe de ral – ar ti go 21, in ci so XII,
le tra a.

6 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar per mis são, con ces são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao mes mo tem po em que con di ci o na a
efi cá cia do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal.

7 – O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 26
sub se qüen te, 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 men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ................................................
§ 1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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."

8 – A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en -
ti da de está com ple ta e em or dem (fls. 177 a 192).

9 – O pro nun ci a men to fa vo rá vel da Fun da ção
Ro quet te Pin to re la ti vo à exe cu ção do ser vi ço com fi -
na li da de edu ca ti va en con tra-se à fls. 201.

10 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá em re la ção ao di re tor, des cum pri men to dos
li mi tes fi xa dos pelo De cre to-Lei nº 236/67, con for me
de cla ra ção jun ta da à fl. 199.
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Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem a
ma té ria, 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 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 ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o mes mo será apre ci a do, con for me dis põe a
Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-censura”.
Se tor Ju rí di co, 10-3-97. – Mil ton Apa re ci do

Leal, Assis ten te Ju rí di co.
1) De acor do
2) Ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou tor gas 

para as pro vi dên ci as sub se qüen tes.
São Pa u lo, 11 de ja ne i ro 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 24, DE 2000

(Nº 270/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ara u cá ria, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 24, de 18 de mar ço de 1999, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para exe cu tar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ara u a -
cá ria, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 494, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 24, de 18 de mar ço de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, 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 Ara u cá ria, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 14 de abril de 1999. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 53/MC

Bra sí lia, 9 de abril de 1999

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 53000.001089/95, de in te res se da
Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, 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 Ara u cá ria, Esta do do Pa ra ná.

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

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

PORTARIA Nº 24, DE 18 DE MARÇO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, e nos ter mos do ar ti go 6º, §
2º, alí nea a, 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
outu bro de 1963, e ar ti go 13, § 1º, do ci ta do Re gu la -
men to, com 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 53000.001089/95, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Sara
Nos sa Ter ra, 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 -
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men te edu ca ti vos, na ci da de de Ara u cá ria, Esta do do
Pa ra ná.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

Re la ção da Di re to ria e Con se lho Fis cal da
 Fun da ção Sara Nos sa Ter ra

Ele i ta em 15-6-94

DIRETORIA

Di re tor-Presidente: Rob son Le mos Ro do va lho

bra si le i ro, ca sa do, Pas tor Evan gé li co

RG: 534.670 SSPGO

CIC: 117.703.681 – 91

End.: SMLIN MI 10 – Conj.1 – Cs 5

Bra sí lia – DF

Di re to ria Admi nis tra ti va: Ro sân ge la M.S. Fre i tas

bra si le i ra, ca sa da, Pas to ra Evan gé lica

RG: 1.581.558 SSP GO

CIC: 349.068.861-91

End. SQN 111 – Bl F – Apto 502

Bra sí lia – DF

Di re to ria Fi nan ce i ra: Ma ria Mar ques de Lima

bra si le i ra, sol te i ra, Assis ten te
Admi nis tra ti va

RG: 521.669 SSP GO

CIC:133.365.331-04

End. SQN 309 – Bl A – Apto 305

Bra sí lia – DF

 CONSELHO FISCAL:

1º Mem bro: Do min gos Car los Du tra

bra si le i ro, ca sa do, Odon tó lo go, Pas tor

RG: 503.987 SSP GO

CIC: 129.850.901-72

End. HIGS 713 – Bl I  – Cs 95

Bra sí lia – DF

2º Mem bro: Di vi no So a res da Sil va

bra si le i ro, ca sa do, Pas tor

RG: 837.447 SSP GO

CIC: 160.614.701-34

End. SHCGN 706 – Bl Q – Cs 13

Bra sí lia – DF

3º Mem bro: Wes ley Pin to Ban de i ra

bra si le i ro, ca sa do, Mé di co, Pas tor
RG: 1.354.728

CIC: 177.940.723-87

End. Cond. Vi la ge da Alvo ra da I – Ent. C –
Cs. 7

Bra sí lia – DF

obs: O man da to da Di re to ria e Con se lho Fis cal
será de 4 (qua tro) anos 

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2000

(Nº 272/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à So ci e da de Vale do Ara gua ia de Co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pal mas, Esta do
do To can tins.

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 15, de 8 de mar ço de 1999, que ou tor ga per -
mis são à So ci e da de Vale do Ara gua ia de Co mu ni ca -
ção Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pal mas, Esta do do
To can tins.

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 557, 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 mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 15, de 8 de mar ço de 1999, que ou tor ga 
per mis são à So ci e da de Vale do Ara gua ia de Co mu ni -
ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na lo ca li da de de Pal -
mas, Esta do do To can tins.

Bra sí lia, 5 de maio de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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E.M. nº 29/99-MC

Bra sí lia, 8 de mar ço de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca.

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
regu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de terminou-se
a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 025/97-SFO/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de
Pal mas, Esta do do To can tins.

2 – A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997,
al te ra da pela Por ta ria nº 327, de 23 de de zem bro de
1998, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni cas e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a so ci e da de
Vale do Ara gua ia de Co mu ni ca ção Ltda, ob te ve a ma -
i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta -
be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim, a ven ce do -
ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis -
são, que ho mo lo guei ha ven do por bem ou tor gar a
per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 15 DE 8 DE MARÇO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções de acor do com o dis pos to no art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº 1.720,
de 28 de no vem bro de 1995 e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so nº 53665.000007/97. Con cor dên -
cia nº 025/97-SFO/MC, re sol ve.

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à So ci e da de
Vale do Ara gua ia de Co mu ni ca ção Ltda., para ex -
plo rar pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na lo ca li da de de Pal mas Esta do
do To can tins.

Pa rá grad fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-à pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE

COMUNICAÇÃO LTDA.

CLÁUSULA I
Da de no mi na ção e Sede So ci al

A so ci e da de gira sob a de no mi na ção so ci al de
“So ci e da de Vale do Ara gua ia de Co mu ni ca ção Ltda”,
com sede na ci da de de São Luiz de Mon tes Be los –
GO, à Rua São Do min gos – Qd-2 Lote 2, po den do
ins ta lar ou su pri mir fi li as, agên ci as e su cur sa is em
qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, após pré via au -
to ri za ção do Po der Pú bli co Con ce den te;

CLÁUSULA II
Do Obje ti vo So ci al da So ci e da de

A so ci e da de tem como prin ci pal ob je ti vo a exe -
cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, de sons e
ima gens (TV) e de Te le vi são por Assi na tu ra (TVA),
seus ser vi ços afins ou cor re la tos, tais como ser vi ços
es pe ci a is de mú si ca fun ci o nal, re pe ti ção ou re trans -
mis são de sons ou si na is de sons e ima gens de ra di o -
di fu são, sem pre com fi na li da des edu ca ti vas, cul tu ra is 
e in for ma ti vas, cí vi cas e pa trió ti cas, bem como, ex -
plo ra ção de con ces são ou per mis são, nes ta ou em
ou tras lo ca li da des do ter ri tó rio na ci o nal, tudo de acor -
do com a le gis la ção es pe cí fi ca em vi gor;

CLÁUSULA III
Do iní cio e vi gên cia da so ci e da de

O pra zo de du ra ção da so ci e da de será por tem -
po in de ter mi na do;

Pa rá gra fo Pri me i ro – É ve da da a par ti ci pa ção
de pes soa ju rí di ca no ca pi tal so ci al de em pre sa, ex ce -
to a de par ti do po lí ti co e de so ci e da de cujo ca pi tal per -
ten ça ex clu si va men te e no mi nal men te a bra si le i ros;

Pa rá gra fo Se gun do – A par ti ci pa ção re fe ri da no
pa rá gra fo an te ri or só se efe tu a rá atra vés de ca pi tal
sem di re i to a voto e não po de rá ex ce der a 30% (trin ta
por cen to) do ca pi tal so ci al;
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CLÁUSULA VI

Os en car gos de Ge ren tes, Pro cu ra do res, Admi -
nis tra do res, Lo cu to res e en car re ga dos das Insta la -
ções Ra di o e lé tri cas, so men te se rão exer ci dos por
bra si le i ros na tos, de acor do com o es ti pu la do no art.
8º do De cre to nº 52.795/63, sen do que o qua dro de
pes so al será com pos to, no mí ni mo, por 2/3 (dois ter -
ços) de tra ba lha do res na ci o na is;

CLÁUSULA VII
Da Admi nis tra ção da So ci e da de

A en ti da de será ad mi nis tra da por um ou mais de 
seus quo tis tas, sob a de no mi na ção que lhes cou be,
quan do in di ca dos, ele i tos e de mis sí ve is por de li be ra -
ção de só ci os que re pre sen tem a ma i o ria do ca pi tal
so ci al, ob ser van do o dis pos to na Cláu su la VI, des te
ins tru men to, aos qua is com pe te, in so li dum, o uso
da de no mi na ção so ci al e a re pre sen ta ção ati va ou
pas si va, ju di ci al ou ex tra ju di ci al da so ci e da de a eles
ca ben do, quan do na re pre sen ta ção le gal, as atri bu i -
ções e os po de res que a lei con fe re aos di ri gen tes da
so ci e da de por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da, a
fim de ga ran tir o fun ci o na men to da Empre sa;

Pa rá gra fo Úni co – Fica in di ca do para ge rir e ad -
mi nis trar a so ci e da de, no car go de Di re tor-Presiden-
te, o quo tis ta Se bas tião Cla u di no de To le do, que será
exi mi do de pres tar ca u ção de qual quer es pé cie em
ga ran tia de sua ges tão.

CLÁUSULA VIII

O uso da de no mi na ção so ci al ca be rá o Di re tor
no me a do na cláu su la VII, pa rá gra fo úni co em con jun -
to ou iso la men to, em ju í zo ou fora dele, so men te em
ne gó ci os que con sul tem os in te res ses so ci a is, fi can -
do, pois, de fe so o seu uso em tran sa ções es tra nhas
aos ob je ti vos so ci a is, es pe ci al men te em ava is, fi an -
ças, abo nos, en dos sos, etc..., res pon den do ci vil e cri -
mi nal men te pe los ex ces sos que pra ti cam.

CLÁUSULA IX

Os di re to res te rão di re i to a uma re ti ra da men sal, a 
tí tu lo de pró-labore, le va da a dé bi to na con ta de des pe -
sas da so ci e da de, cujo va lor será fi xa do anu al men te,
ob ser va dos os li mi tes es ta be le ci dos pela le gis la ção do
Impos to de Ren da, para cada exer cí cio fi nan ce i ro.

CLÁUSULA X

Os di ri gen tes, de po is de ou vi do o Po der Pú bli co
Con ce den te, po de rão, em nome da Enti da de, no me -

ar pro cu ra do res para prá ti ca de atos de ge rên cia,
ges tão ad mi nis tra ti va e ori en ta ção in te lec tu al, me di -
an te ins tru men to pú bli co ou par ti cu lar que de fi na os
res pec ti vos po de res, cu jos man da tos, com pra zo de
du ra ção de ter mi na do, não su pe ri or a  1 (um) ano, e
es pe ci fi can do os atos ou ope ra ções que po de rão pra -
ti car, se rão ou tor ga dos ex clu si va men te a bra si le i ros
na tos ou na tu ra li za dos há mais de 10 (dez) anos, pro -
va da essa con di ção.

CLÁUSULA XI

Os só ci os po de rão ce der ou trans fe rir par te ou a 
to ta li da de de suas co tas de ca pi tal, ten do pre fe rên cia
ab so lu ta, para a aqui si ção, os de ma is só ci os, que de -
ve rão ser co mu ni ca dos, por es cri to, com uma an te ce -
dên cia mí ni ma de 30 (trin ta) dias:

Pa rá gra fo Pri me i ro – A aqui si ção das co tas de
ca pi tal será efe tu a da pelo(s) só ci os(s), na pro por ção
di re ta do per cen tu al do ca pi tal so ci al de que for(em)
de ten tor(e);

Pa rá gra fo Se gun do - Em qual quer hi pó te se de
trans fe rên cia, de ve rá ha ver sem pre a pré via e ex -
pres sa con sul ta e res pec ti va au to ri za ção do Po der
pú bli co Con ce den te.

CLÁUSULA XII

Em caso de re ti ra da, ina bi li ta ção, in ter di ção ou
mor te de um dos só ci os, a so ci e da de não se dis sol ve -
rá, des de que os só ci os re ma nes cen tes pro vi den ci em 
um ba lan ço ge ral, na data do even to, para apu ra ção
dos di re i tos e de ve res do só cio re ti ran te, ina bi li ta do,
in ter di to ou fa le ci do, pa gan do ao mes mo, ou aos her -
de i ros le ga is do fa le ci do, seus di re i tos e ha ve res me -
di an te a emis são de 12 (doze) no tas pro mis só ri as,
pa gá ve is a pri me i ra no ato da emis são e as res tan tes
su ces si va men te de trin ta em trin ta dias, com os ju ros
e ta xas le ga is.

CLÁUSULA XIII

Exce tu a da a hi pó te se de su ces são he re di tá ria,
não será per mi ti da a trans fe rên cia de con ces são ou
per mis são, an tes de de cor ri do o pra zo pre vis to no
Arti go 91 do De cre to nº 52.795/63, com re da ção que
lhe foi dada pelo De cre to nº 91.837/85.

CLÁUSULA XIV

O exer cí cio co in ci di rá como ano ci vil, ao fim do
qual será le van ta do o ba lan ço ge ral da so ci e da de,
como de lei, sen do que os lu cros ou pre ju í zos se rão
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re par ti dos ou su por ta dos pe los quo tis tas na pro por -
ção de suas quo tas.

CLÁUSULAS XV

Pa rá gra fo Se gun do – A dis tri bu i ção de lu cros
será sem pre sus ta da quan do ve ri fi car-se a ne ces si -
da de de aten der a des pe sas ina diá ve is ou que im pli -
quem o fun ci o na men to das es ta ções.

CLÁUSULAS XVI

Em caso de li qui da ção, os pró pri os quo tis tas se -
rão os li qui dan tes, fi can do es ti pu la do que  o pa tri mô -
nio so ci al, de po is de li qui da do todo o pas si vo será
dis tri bu í do aos só ci os na pro por ção das quo tas que
cada um pos su ir.

CLÁUSULA XVII

A par tir do ins tan te em que a so ci e da de seja
con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria de qual quer mo da -
li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, ne nhu ma al te ra ção 
po de rá ser fe i ta nes te con tra to, sem pré via e ex pres -
sa au to ri za ção do Po der Pú bli co Con ce den te.

CLÁUSULA XVIII

O ins tru men to de al te ra ção con tra tu al será as si -
na do, ne ces sa ri a men te, por só ci os que re pre sen tem a 
ma i o ria do ca pi tal so ci al e, ha ven do só cio di ver gen te
ou au sen te, cons ta rá do ins tru men to de al te ra ção essa 
cir cuns tân cia, para efe i to de ar qui va men to no Órgão
Pú bli co com pe ten te e res sal va dos di re i tos dos in te -
ressados.

CLÁUSULA XIX

A so ci e da de, por to dos os quo tis tas, se obri ga a
cum prir ri go ro sa men te as leis, re gu la men tos, nor mas
e re co men da ções que lhe fo rem fe i tas pe los Po de res
Pú bli cos Con ce den tes.

CLÁUSULA XX

Os só ci os quo tis tas de cla ram que não es tão in -
cur sos em cri mes pre vis tos em lei, que im pe dem de
exer cer a ati vi da de mer can til.

CLÁUSULA XXI

Os ca sos não pre vis tos no pre sen te ins tru -
men to se rão re sol vi dos de acor do como os dis po -

si ti vos le ga is que re gu lam o fun ci o na men to das
so ci e da des por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta -
da, pe los qua is a en ti da de se re ge ra e pela le gis -
la ção que dis ci pli na a exe cu ção dos ser vi ços de
ra di o di fu são.

CLÁUSULA XXII

Para di ri mir qua is quer dú vi das que não pos -
sam ser re sol vi das ami ga vel men te fica, des de já
ele i to o foro da sede da so ci e da de, com re nún cia
de qual quer ou tro por mais pri vi le gi a do que pos sa
ser.

E por as sim acha rem jus tos e con tra ta dos, as si -
nam o pre sen te ins tru men to em 4 (qua tro) vias de
igual teor, jun ta men te com duas tes te mu nhas que
tam bém o as si nam, para que pos sa pro du zir os efe i -
tos le ga is ne ces sá ri os.

Go iâ nia-GO, 18 de abril de 1997. José Eus tá -
quio Bar bo sa, só cio re ma nes cen te – Se bas tião
Cla u di no de To le do, só cio ad mi ti do – Ma ria José
Ve i ga Sil va, só cio re ti ran te.

Tes te mu nhas:

Nome José Ma la qui as dos San tos, CPF
(MF): 280.317.091-49, CI: 303.663 SSP/GO – Nome 
Cás sia Be a triz de Oli ve i ra , CPF (MF)
310.849.151-20, CI: 1.417.556 SSP/GO.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2000

(Nº 274/99, Na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Diá rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Sa le só po lis, 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 245, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor -
ga per mis são ao Diá rio de Su sa no Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Sa le só po lis, Esta do 
de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MEN SA GEM Nº 1.706, 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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 245, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são ao Diá rio de Su sa no Ra di o di -
fu são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de
Sa le só po lis, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

E.M.Nº 318/98-GM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
regu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
024/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na lo ca li da de de Sa le só po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

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

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to.

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 245, DE 4 DE 12 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, de acor do com o dis -

pos to no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000775/97, Con cor rên cia nº 024/97-SFO/MC,
re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são ao Diá rio de
Su za no Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo -
ca li da de de Sa le só po lis, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á  pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
DE CONTRATO SOCIAL DIÁRIO DE SUZANO

RADIODIFUSÃO LTDA
C.G.C. Nº 00.218.568/0001-83

Se gun da Alte ra ção

Os aba i xo-assinados, Alí pio José Gus mão dos
San tos, bra si le i ro, ca sa do, in dus tri al, por ta dor da
CI-RG. nº 3.538.540/SP e do CIC nº 206.590.918-87,
re si den te e do mi ci li a do à Rua Qu a tro nº 190, Chá ca ra 
Ce res, em Su za no-SP, Ama deu Gu a ru José de Mo ra -
es, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al men te, jor na lis ta, por -
ta dor da CI-RG. nº 4.753.138/SP e do CIC nº
261.496.568-53, re si den te e do mi ci li a do à Rua Car -
mo Iná cio da Sil va, 279, Par que Stª Rosa, em Su za -
no-SP, Octá vio Tha deu de Mo ra es, bra si le i ro, sol te i -
ro, ma i or, jor na lis ta, por ta dor da CI-RG. nº
5.584.271-9/SP e do CIC nº 396.031.058-72, re si den -
te e do mi ci li a do à Rua Was hing ton Luiz, 230, aptº, 21
Cen tro, em Su za no-SP, Car los Alber to de Mo ra es,
bra si le i ro, ca sa do, in dus tri al, por ta dor da CI-RG. nº
8.231.611/SP e do CIC nº 760.326.988-15, re si den te
e do mi ci a li do à Ala me da Cu nha Bu e no nº 277. Jar dim 
Impe ra dor, em Su za no-SP, So nia Apa re ci da Mo ra es
da Sil va, bra si le i ra, ca sa da, in dus tri al, por ta do ra da
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CI-RG. nº 4.383.940/SP e do CIC nº 029.177.158-04,
re si den te e do mi ci li a da à Rua Ben ja min Cons tant nº
263, aptº 51, Cen tro, em Su za no-SP, So lan ge Ma ria
de Mo ra es Fre i tas, bra si le i ra, ca sa da, in dus tri al, por -
ta do ra da CI-RG. nº 7.348.546/SP e do CIC nº
537.107.388-49, re si den te e do mi ci a li da à Rua Ba tis -
ta Ren zi nº 25, aptº 13, Jar dim São Luiz, em Su za -
no-SP e Au gus ta de Mo ra es Gus mão dos San tos,
bra si le i ra, ca sa da, in dus tri al, por ta do ra da CI-RG nº
8.449.653/SP e do CIC nº 050.638.698-82, re si den te
e do mi ci li a da à Rua Bar bo sa nº 263, aptº 61, Cen tro,
em Su za no-SP, úni cos so ci os com po nen tes da so ci e -
da de por quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da de no -
mi na da Diá rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda., com
sede à Rua Mon se nhor Nuno nº 641, Cen tro, em Su -
za no-SP, CEP 08674-090, com con tra to so ci al ar qui -
va do na JUCESP sob nº 35 2 1249358 1 em ses são
de 12-9-94 e 1ª al te ra ção re gis tra da sob nº 29.229/96
em ses são de 1º-3-96, têm en tre si jus to e con tra ta do
a al te ra ção do seu con tra to so ci al, de acor do com as
cláu su las se guin tes:

1ª) De co mum acor do re sol vem os só ci os, nes ta 
data, ele var ca pi tal so ci al, de até en tão de
R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is), para
R$108.000,00 (cen to e oito mil re a is), ve ri fi can do-se
as sim uma ele va ção da quan tia de R$73.000,00 (se -
ten ta e três mil re a is), fe i ta e re a li za da em mo e da cor -
ren te bra si le i ra e com pre en si va aos só ci os pro por ci o -
nal men te às suas quo tas so ci a is.

2ª) Em de cor rên cia do de li be ra do na cláu su la
an te ri or, a cláu su la 7ª (Sé ti ma) do Con tra to So ci al
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Cláu su la Sé ti ma: O ca pi tal so ci al é de
R$108.000,00 (cen to e oito mil) quo tas do va lor no mi -
nal de R$1,00 (um real) cada um e as sim dis tri bu í das
en tre os só ci os:

Sócios Qtda. Qu o tas Va lor R$

Alí pio José Gus mão dos San to s 54.000 54.000,00

Ama deu Gu a ru José de Moraes 9.000 9.00,00

Ocá vio Tha deu de Moraes 9.000 9.000,00

Car los Alber to de Moraes 9.000 9.000,00

Sô nia Apa re ci da Mo ra es da Silva 9,000 9.000,00

So lan ge Ma ria de Mo ra es dos San tos 9.000 9.000,00

Au gus ta de Mo ra es Gus mão dos San tos 9.000 9.000,00

Pa rá gra fo úni co. De acor do com o ar ti go 2º in
fine do De cre to-Lei nº 3.708, de 10 de ja ne i ro de
1919, cada co tis ta se res pon sa bi li za pela to ta li da de
do ca pi tal so ci al.

3ª) Per ma ne cem inal te ra das as cláu su las e con -
di ções cons tan tes do Con tra to So ci al e de sua al te ra -
ção não mo di fi ca das pelo pre sen te ins tru men to.

E por as sim es ta rem jun tos e con tra ta dos e de ple -
no acor do, as si nam o pre sen te Instru men to Par ti cu lar de
Alte ra ção de Con tra to So ci al em 3 (três) vias de igual
teor, que le ram e acha ram con for me seus de se jos e tra -
tos, tudo na pre sen ça das duas tes te mu nhas aba i xo .

Su za no, 1º de abril de 1997. – Alí pio José G.
dos San tos – Octá vio Tha deu de Mo ra es – Sô nia
Apa re ci da M. da Sil va – Ama deu Gu a ru José de
Mo ra es – Car los Alber to de Mo ra es – So lan ge Ma -
ria M. Fre i tas – Au gus ta Mo ra es G. dos San tos.

Tes te mu nhas: Lú cio Ange lo Sof fa rel li, CI-Rg.
7.628.423 SSP/SP – Cláu dio Ma du re i ra, CI-Rg.
22.804.960-X SSP/SP

(À Co mis são de Edu ca ção) 

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2000)

(Nº 286/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Emis so ra Me tro -
po li ta na 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 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 20 de ja ne i ro de 1997, 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 Emis so ra Me tro po li ta na
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 
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 135, DE 1997

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

§ 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 20 de ja -
ne i ro de 1997, que “Re no va a con ces são da So ci e da de
Rá dio Emis so ra Me tro po li ta na 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 do
Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro”.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 271, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, 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 con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53770.000092/93, em que a So ci e da de Rá dio Emis -
so ra Me tro po li ta na 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 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
44.033, de 9 de ju lho 1958, re no va da nos ter mos do
De cre to nº 89.306, de 18 de ja ne i ro de 1984, pu bli ca -
do no Diá rio Ofi ci al da União em 19 sub se qüen te,
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro 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.

Co tis tas Co tas Va lor em
CR$

Nor ma Be zer ra de Mel lo
Be rar do Car ne i ro da Cu nha 4.660,725 46.607250,00

Ti ci a na Ma ria Be rar do Mas set 479.710 4.797.100,00

Ri car do Be rar do Mas set 479.710 4.797.710,00

Anna Lu cia Be zer ra de Mel lo
Be rar do Fre de ri co 239.855 2.398.550,00

To tal 5.860.000 58.600.000,00

Car go Nome

So ci o ge ren te Nor ma Be zer ra de Mel lo Be rar do
Car ne i ro da Cu nha

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

3 – Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo de 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 no vem bro de 1993.

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 233 da Cons ti tu -
i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997

Re no va a con ces são da So ci e da de
Rá dio Emis so ra Me tro po li ta na 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 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 o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53770.000092/93-73 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 no vem bro de 1993, a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Emis so ra Me tro po li ta na
Ltda., ou tor ga da pelo De cre to nº 44.033, de 9 de ju lho 
de 1958, re no va da pelo De cre to nº 89.306, de 18 de
ja ne 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 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, 20 de ja ne i ro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PARECER Nº 37/SEJUR/DRMC/RJ

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53770.000092/93
Ori gem: DRMC/RJ
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen da: 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
30-10-93.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni co e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to.

So ci e da de Rá dio Emis são Me tro po li ta na 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 do Rio de Ja ne i ro, Esta do
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do Rio de Ja ne i ro, 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 
30-10-93

I – Os Fa tos

1 – Pelo De cre to nº 89.306, de 18 de ja ne i ro de
1994, foi au to ri za da con ces são à So ci e da de Rá dio
Emis so ra Me tro po li ta na Ltda., para ex plo rar, por 10
anos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di -
as, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, nes te Esta do.

2 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
1º-11-83.

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 foi ad ver ti da (2) e
mul ta da (3) ve zes con for me se ve ri fi ca de seus as -
sen ta men to ca das tra is (fls. 102).

II – Do Mé ri to

4 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le co mu ni ca ções, que po de rão ser re no va -
dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º),
pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
22, § 5º).

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 sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
seus re que ri men tos 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 pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal no dia 30-10-93, pois co me çou a vi go -
rar em 1º-11-83 com a pu bli ca ção do De cre to nº
89.306, de 18-1-84 no Diá rio Ofi ci al, de 19-1-84, e 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, ca ben do es cla re cer que o pra zo des ta
con ces são, já foi re no va do an te ri or men te, no pe río do
pró prio.

7 – O pe di do de re no va ção, ora em exa me, foi
pro to co li za do em 9-6-93, den tro, pois, do pra zo le gal,
uma vez que de acor do com o dis pos to na Lei de Re -
no va ção o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en tre
1º-5-93 a 1º-8-93.

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

  9 – 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 in di ca o se tor de en ge nha -
ria à fls. 83.

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. 103.

11 – Fi nal men te, ob ser ve-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-11-93.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao
De par ta men to de Ou tor gas, que o en vi a rá à Con sul -
to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer sub-censura.
Rio de Ja ne i ro, 10 de ju lho de 1995. – Za fer Pi -

res Fer re i ra Fi lho, Assis ten te Ju rí di co.
Ao Sr. De le ga do,
Pro po nho o en ca mi nha men to dos pre sen tes au -

tos ao CGO/BSB
Rio de Ja ne i ro, 10 de ju lho de 1995.  – Ma ria Eli -

za beth Ca jaty Mar tins , Che fe do Ser vi ço Ju rí di co
De acor do.
Ao CGO/BSB
Rio de Ja ne i ro, 10 de ju lho de 1995. – Gil Flo ro

Po po i re Aze ve do, De le ga do/DRMC/RJ Inte ri no

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2000

(Nº 287/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Col méia 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 Cas ca vel, Esta do do
Pa ra ná.

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

De cre to de 27 de maio 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 Col méia 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 Cas ca vel, Esta do do
Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 627, DE 1997

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
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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 27 de maio de 1997 que “Re no va a con ces -
são da Rá dio Col méia 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
Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná”.

Bra sí lia, 3 de ju nho de 1997. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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 53740.000278/93, 
em que a Rá dio Col méia 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 Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te con for me
Por ta ria MVOP nº 344, de 22 de maio de 1958, cuja
úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº
90.075, de 15 de agos to de 1984, pu bli ca do no Diá rio 
Ofi ci al da União de 16 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 con di 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 do ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces -
são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o -
na men to pre cá rio das es ta ções mes mo quan do ex pi -
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

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

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço
de ve rá o ato cor res pon den te 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, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Col -
méia 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 Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.999278/93-34 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 Col méia Ltda., ou tor ga da ori gi nal men te pela
Por ta ria MVOP nº 344, de 22 de maio de 1958 e re no -
va da pelo De cre to nº 90.075, de 15 de agos to de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 16
sub se qüen te, 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 Cas ca -
vel, Esta do do Pa ra ná.

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

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

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

Bra sí lia, 27 de maio de 1997. – 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO –  Sér gio Mot ta – Re na to
Na var ro Gu er re i ro.

PARECER SEJUR/DMC/PR Nº 035/94

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000278/93
Inte res sa da: Rá dio Col méia Ltda.
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, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
1º de maio de 1994.
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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 Col méia 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 Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná, 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.

Dos Fa tos

1 – Me di an te Por ta ria nº 344/MVOP, de 22 de
maio de 1958, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Col -
méia Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em on das mé di as, na ci da de de Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná.

2 – A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em
6 de agos to de 1958, data da pu bli ca ção do ato de ou -
tor ga no Diá rio Ofi ci al, ten do sido man ti do, por mais
10 anos, con for me dis pos to no art. 117 do Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, apro va do pela Lei nº 
4.117, de 27 de agos to de 1962, pror ro ga da au to ma ti -
camente pelo dis pos to no art. 1º da Lei nº 5.785, de 
23 de ju nho de 1972, até dia 1º de maio de 1974 e,
pos te ri or men te, re no va da por duas ve zes, con for -
me a Por ta ria – MC nº 298, de 11 de abril de 1977,
pu bli ca da em DOU de 19 sub se qüen te, e De cre to
nº 90.075, de 15 de agos to de 1984, pu bli ca da em
DOU do dia se guin te, sen do que os efe i tos ju rí di -
cos da mes ma fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, 
con for me dis pos to em De cre to de 10 de maio de
1991, pu bli ca do em Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub -
se qüen te.

3 – Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe -
río do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi pe na li za -
da e ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca na Infor ma ção de 
fls. 33/34.

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 zo 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 que fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
22, § 5º).

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

“Art. 27 – Os pra zos de con ces são e
de 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) 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 ram a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no da vi gên cia da ou tor ga.

7 – O pe di do da 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 3 de no -
vem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal, e o pra -
zo da vi gên cia da con ces são de ve rá ser re no va do a
par tir de 1º de maio de 1994.

8 – A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos, res pec ti va men te, pela Por ta ria nº
243, de 23 de agos to de 1989, e Expo si ção de Mo ti -
vos nº 52, de 23 de maio de 1989, com as se guin tes
com po si ções:

Co tis tas Co tas Va lor em
NCz$

Re na to da Sil va 5.453 5.453,00

Odi na Co ra di ni da Sil va 287 287,00

To tal  5.740  5.740,00

Ge ren te:  Re na to Sil va

9 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me men ci o na do às fls. 32.

10 – É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con for me de mons tra do às fls. 30 – ver so.

11 – Con sul ta do o Ca das tra do 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 ar -
ti go 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de
28 fe ve re i ro de 1967.

Con clu são

Pelo 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
Co or de na ção Ge ral de Ou tor gas/DPOUT/SFO/MC,
para pros se gui men to.

É o pa re cer.
À con si de ra ção da Se nho ra De le ga da.
Cu ri ti ba, 12 de maio de 1994. – Alvyr Pe re i ra

de Lima Jú ni or, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co DMC/PR.
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De acor do.

À Co or de na ção Ge ral de Ou tor gas/DPOUT/SFO/MC,
para pros se gui men to.

Cu ri ti ba, 16 de maio de 1994. – Te re za Fi al kos ki 
Deque che, De le ga da.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2000

(Nº 288/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a au to ri za -
ção ou tor ga da à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ampa ro – Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de
Ampa ro 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 Ampa ro, Esta do de São
Paulo.

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 336, de 4 de ju nho de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 26 de ja ne i ro de 1987, a au to ri -
za ção ou tor ga da à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro –
Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro 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, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ampa ro, 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 1.076, DE 1997

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 es ta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 336, de 4 de ju nho de 1997, que re no va a
au to ri za ção ou tor ga da à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ampa ro – Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de e com fi na li da -
de ex clu si va men te edu ca ti va, 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 Ampa ro,
Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 162/MC, DE 11 DE
SETEMBRO 1997, 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 a

in clu sa Por ta ria nº 336, de 4 de ju nho de 1997, pela
qual foi re no va da a au to ri za ção ou tor ga da à Pre fe i tu -
ra Mu ni ci pal de Ampa ro – Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de
Ampa ro, con for me Por ta ria nº 203, de 23 de ju lho de
1986 pu bli ca da em 25 se guin te cujo res pec ti vo Con -
vê nio foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 26
de ja ne i ro de 1987, 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, com fi na li da de
ex clu si va men te edu ca ti va na ci da de de Ampa ro,
Esta do de São Pa u lo.

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

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53830.001259/96, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 336, DE 4 DE JUNHO DE 1997

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 Admins tra ti vos nº 53830.001259/96, 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 26 de ja ne i ro de 1987, a au to ri za -
ção ou tor ga da à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro –
Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, con for me Por -
ta ria nº 203, de 23 de ju lho de 1986, cujo res pec ti vo
Con vê nio foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 26 de ja ne i ro de 1987, para ex plo rar, sem di re i to 
de ex clu si vi da de e com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va, 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 Ampa ro, 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 au to ri za ção 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.
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Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Re na to Na var ro Gu er re i ro.

PARECER JURÍDICO Nº 1.062/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.001259/96
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro
Emen ta: – Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são, cujo pra zo terá seu ter mo fi nal em 26-1-97;
– 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 Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, atra vés da
Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, au to ri za tá 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 Ampa ro, Esta do de São
Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de
sua ou tor ga, cujo ter mo fi nal ocor re rá em 26 de ja -
ne i ro de 1997.

I – Os Fa tos

1 – Me di an te Por ta ria nº 203 de 23 de ju lho de
1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 25
sub se qüen te, a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, atra -
vés da Rá dio Cul tu ra Mu ni ci pal de Ampa ro, foi au to ri -
za da a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ampa ro, Esta do
de São Pa u lo.

2 – A au to ri za ção em ques tão co me çou a vi go -
rar em 26 de ja ne i ro de 1987, data de pu bli ca ção do
con vê nio ce le bra do en tre a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ampa ro e a União Fe de ral.

3 – Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do
de vi gên cia de 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 Infor 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.  40.

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 6
de se tem bro de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal
(fl. 1)

7 – A re que ren te tem seu qua dro di re ti vo
apro va do pelo Con ce den te, com a se guin te com po -
si ção:

Car gos No mes

Di re tor-Presidente Fer nan do Anto nio Pa nham

Di re tor-Financeiro Ni val do José Ca li man

Di re tor-Executivo José Luiz Maza

8 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
35/37 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons -
tan te de fl. 39.

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, e seus di ri gen -
tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo Art. 12 e 
seus §§, 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 fl. 38.

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 26
de ja ne i ro de 1997, ten do em vis ta a data de pu bli ca -
ção do con vê nio fir ma do en tre a en ti da de e a União
Fe de ral na data de 26 de ja ne i ro de 1987.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, se 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-censura”.
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Se tor Ju rí di co, 17 ou tu bro 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 Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 18 de ou tu bro de 1996. – Edu ar do

Gra zi a no, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2000

(Nº 291/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do
Ti e tê, 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 20 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 11 de ju lho de 1993, a con ces são 
da Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, 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 1.089, 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 Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, 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 200/MC, DE 31 DE
JULHO 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 50830.000409/93, 
em que a Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do
Ti e tê, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da con for me De -
cre to nº 88.431, de 21 de ju nho de 1983, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União em 23 sub se qüen te, cujo pra -
zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10
de maio de 1991.

2 – Obser ve 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 11 de ju lho de 1993.

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 20 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Ca -
noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, 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
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vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.000409/93 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 11 de ju lho de 1993, a con ces -
são da Rá dio Ca noa Gran de Ltda., ou tor ga da pelo
De cre to nº 88.431, de 21 de ju nho 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, 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 Iga ra çu do Ti e tê, 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 -
comu 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, os 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, 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 316/95

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000409/93
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Rá dio Ca noa Gran de 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
11-7-93;
– 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.

A Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, 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 11 de ju lho de
1993.

I – Os Fa tos

1 – Me di an te De cre to nº 88.431 de 21 de ju nho
de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 23
sub se qüen te, foi ou tor ga da con ces são a Rá dio Ca -
noa Gran de Ltda., para ins ta lar, na ci da de de Iga ra çu

do Ti e tê, Esta do de São Pa u lo, es ta ção de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia.

2 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
11 de ju lho de 1983, data de pu bli ca ção do con tra to
de con ces são, no Diá rio Ofi ci al da União.

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 não so freu ne nhu ma
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, cons tan te de fl. 53.

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
Rá di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para 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 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 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 6 de
abril de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 1).

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

QUADRO SOCIETÁRIO

Co tis tas Co tas Va lor R$

Fran cis co Pe ri co 100.000 100.000,00

Arman do Pe ri co 100.000 100.000,00

José Apa re ci do Pe ri co 100.000 100.000,00

Alci des Pe ri co 100.000 100.000,00

Luiz Pe ri co 100.000 100.000,00

Albi no Pe ri co 100.000 100.000,00

To tal 600.000 600.000,00138

QUADRO DIRETIVO

Car gos No mes

Só cio-Gerente Fran cis co Pe ri co

Só cio-Gerente Arman do Pe ri co

8 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
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ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
30/31 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons tan -
te de fl. 32.

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 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 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 fl. 54.

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
11 de ju lho de 1993, 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
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, 29-11-95. – Mil ton Apa re ci do

Leal
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, 4-12-95. – Edu ar do Gra zi a no, De -
le ga do.

De or dem, à CONJUR para pros se gui men to.

Bra sí lia, 14 de ju nho de 1996. – Na po leão
Ema nu el Va la da res, Co or de na dor Ge ral de Ou tor -
gas Subs ti tu to.

À DJSPP para aná li se e pro nun ci a men to.

Em 21 de ju nho de 1996. – Adal zi ra Fran ça
So a res de Lu cas, Co or de na do ra de Co mu ni ca ção
CONJUR/MC.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2000

(Nº 294/99, 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 S/A Rá dio Gu a ra ni
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 Belo Ho ri zon te, 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 213, de 7 de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são
ou tor ga da à S/A Rá dio Gu a ra ni 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 Belo Ho ri zon -
te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.673, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o
ato cons tan te da Por ta ria nº 213, de 7 de ou tu bro de
1998, que re no va a per mis são ou tor ga da à S/A Rá -
dio Gu a ra ni, 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 Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 381/MC

Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1998

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

in clu sa Por ta ria nº 213, de 7 de ou tu bro de 1998, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da a S/A Rá dio Gu a -
ra ni, pela Por ta ria MVOP nº 890, de 21 de ou tu bro de
1955, re no va da, por dez anos, a par tir de 1º de maio
de 1984, con for me Por ta ria nº 123, de 7 de ju nho de
1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 11
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 Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
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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 50710.000223/94, que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 213,
DE 7 DE OUTUBRO 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 50710.000223/94,
resolve:

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 1º de maio de 1994, a per mis são
ou tor ga da à S/A Rá dio Gu a ra ni, pela Por ta ria
MVOP nº 890, de 21 de ou tu bro de 1955, pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al da União em 24 de de zem bro sub -
se qüen te, re no va da pela Por ta ria nº 123, de 7 de ja -
ne i ro de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 11 se guin te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

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

PARECER CONJUR/MC Nº 430/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000223/94
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: S/A Rá dio Gu a ra ni
Assun to: Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra zo
teve seu ter mo em 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 do pe di do.

A S/A Rá dio Gu a ra ni, 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 Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, re quer a re no va ção do pra zo de vi -

gên cia de sua per mis são, cujo ter mo ocor reu em 1º
de maio de 1994.

2 – Me di an te Por ta ria MVOP nº 890, de 21 de
ou tu bro de 1995, foi ou tor ga da per mis são à S/A Rá -
dio Gu a ra ni, ori gi na ri a men te Rá dio Gu a ra ni S/A,
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 Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

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

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 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.

6 – O pra zo de vi gên cia des ta per mis 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 de Mi nas Ge ra is, em 31 de ja ne i ro de 
1994, tem pes ti va men te por tan to.

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

8 – A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re i tos apro va dos pela Por ta ria nº 101, de 7 de maio
de 1997, com as se guin tes com po si ções:

Aci o nis tas Ações
Alysson Roiz Cam pos 10.462
Antô nio Antu nes Neto 10.463
Ben vin do Alves To len ti no (es pó lio) 5.230
Bri tal do Sil ve i ra So a res 867.366
Céu Azul de Cas tro Fe i jó Pi nhe i ro 4.500
Cond. Aci o ná rio das Emis so ras e Diá ri os Asso ci a dos 57.543.750
Edmun do Mon te i ro 1.743.760
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Eni us Mar cos de Oli ve i ra San tos 26.156

Erme lin da Ele o no ra Io lan da

Buz za chi Te i xe i ra (es pó lio)  2.057.635
Fe lis ber to Ne ves 5.231
Fer nan do Cha te a u bri and

Ban de i ra de Melo (es pó lio) 2.057.639
Fran cis co de Assis Cha te a u bri and

Ban de i ra de Melo (es pó lio)  31.513.513
Gil ber to Cha te a u bri and Ban de i ra de Melo 313.875
Irany Bas tos 871.863
João Ba tis ta Bar re to Le i te fi lho 313.875
João Me de i ros Cal mon 3.487.491
José Jo a quim da Sil va Ne ves 5.230

Ju lia Antu nes Ne ves 5.231
Lin conln Ku bits chek (es pó lio) 15.693
Luiz Antô nio To len ti no 130.780
Luiz Cos ta 52.314
Ma rí lia de Dir ceu Antu nes Ne ves 5.233
Mar ti nho de Luna Alen car 1.806.535

Mu ri lo Mar ro quim de Sou za 313.875
New ton Antô nio S. Pe re i ra 5.231
New ton Pa i va 313.875
Oswal do Cha te a u bri and Fi lho 251.100143
Pe dro Agnal do Fu gên cio (es pó lio) 871.863
Ve re di a na Antu nes Ne ves 5.231

To tal 104.625.000

QUADRO DIRETIVO

Di re tor-Presidente  – Ca mi lo Te i xe i ra da Cos ta

Di re tor-Gerente – Álva ro Au gus to Te i xe i ra da Cos ta

Di re tor-Técnico – Vic tor Pur ri Neto

9 – Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as e
pe nas de mul ta, con for me cons ta em seus as sen ta -
men tos ca das tra is.

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 (fls. 45).

11 – 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. 46.

12 – 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.

13 – Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á
como de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo

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

14 – Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri -
men to do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos
au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, para de ci são.

15 – 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-censura.

Bra sí lia, de    de 1998. – Zil da Be a triz Sil va
de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção da Sra. Co or de na -
do ra-Geral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca -
ções.

Bra sí lia, 17 de ju lho 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 rí di co.

Bra sí lia, 17 de ju lho 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 CONJUR/MC Nº 564/98

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 430/98, 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 per mis são ou tor ga da à S/A
Rá dio Gu a ra ni 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 Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is. Re me tam-se os
au tos, acom pa nha dos das mi nu tas dos atos pró pri -
os, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, para de ci são.

Bra sí lia, 20 de ju lho de 1998. – Antô nio Do min -
gos Tei xe i ra Be dran, Con sul tor Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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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) – Com
re fe rên cia ao Pa re cer nº 3, de 2000, que aca ba de ser 
lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a ma té -
ria fi ca rá pe ran te a Mesa, du ran te cin co dias úte is,
para re ce bi men to de emen das, nos ter mos do art.
235, II, f, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –
Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de
emen das as se guin tes ma té ri as:

Pro je to de Re so lu ção nº 134, de 1999, de ini ci a -
ti va da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, que al te ra a Re so -
lu ção do Se na dor Fe de ral nº 78, de 1998, que dis põe
so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, in clu si ve
con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de
au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as. 

Pro je to de Re so lu ção nº 135, de 1999, de ini -
ci a ti va da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, que cria a
Co mis são de Acom pa nha men to do Sis te ma Fi -
nan ce i ro e dá ou tras pro v i dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as
se rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 6, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o PLC nº 

63, de 1999, seja exa mi na do na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, além das Co mis sões cons tan tes do
des pa cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. –
Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e opor tu na men te in -
clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in -
ci so II, alí nea ”c“, 12, do Re gi men to Inter no.

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
Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 2, DE 2000

Esta be le ce res tri ções ao fi nan ci a men to
pelo BNDES a pes soas ju rí di cas cujo po der 
de con tro le seja de ti do por pes so as fí si -

cas ou ju rí di cas re si den tes ou do mi ci li a -
das no ex te ri or, al te ran do a Lei nº 1.628,
de 20 de ju nho de 1952.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 1.628, de 20 de ju nho de 1952,

fica acres cen ta da dos se guin tes dis po si ti vos:

“Art. 10. .................................................
§ 1º O Ban co po de rá con ce der em -

prés ti mos ou fi nan ci a men tos a pes so as ju rí -
di cas cujo po der de con tro le seja de ti do por
pes so as fí si cas ou ju rí di cas re si den tes ou
do mi ci li a das no ex te ri or so men te para ins ta -
la ção de uni da des pro du ti vas no Bra sil, bem 
como para am pli a ção de em pre en di men tos
exis ten tes no País.

§ 2º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or,
o va lor do fi nan ci a men to não po de rá ex ce der
de 50% do va lor do dis pên dio to tal."

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

Jus ti fi ca ção

O BNDES cons ti tui o prin ci pal ins tru men to de
exe cu ção da po lí ti ca de in ves ti men tos de lon go pra zo 
do Go ver no Fe de ral, par ti ci pan do, des de a sua cri a -
ção em 1952, de to das as fa ses do de sen vol vi men to
bra si le i ro.

Pra ti ca men te não há ou tra fon te al ter na ti va de
fi nan ci a men to de lon go pra zo no País, fa zen do com
que a atu a ção do Ban co seja fun da men tal para a ge -
ra ção de em pre go e ren da no Bra sil.

A ma i or par te dos re cur sos dis po ní ve is do
BNDES para em prés ti mos são pro ve ni en tes dos re -
cur sos pou pa dos pe los tra ba lha do res. Se gun do o ba -
lan ço do Ban co re la ti vo a 1998, os re cur sos do
PIS/PASEP so ma ram R$16,7 bi lhões, en quan to o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT – to ta li zou
R$27,9 bi lhões, re pre sen tan do 21% e 34% do pas si -
vo, res pec ti va men te, sen do o res tan te com ple men ta -
do por em prés ti mos no País e no ex te ri or e pelo pa tri -
mô nio lí qui do.

Até a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 6, de 1995, que re vo gou o art. 171 da Car ta Mag na, 
o qual es ta be le cia a dis tin ção en tre em pre sa bra si le i -
ra e em pre sa bra si le i ra de ca pi tal na ci o nal, o BNDES
não fi nan ci a va em pre sas es tran ge i ras, ou seja, aque -
las cujo con tro le es ti ves se em mãos es tran ge i ras.
Com a re vo ga ção des se dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o
BNDES pas sou a fi nan ci ar in dis tin ta men te em pre sas
na ci o na is e es tran ge i ras. Pior, ain da, mais re cen te -
men te o Ban co vem in cen ti van do a des na ci o na li za -
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ção de di ver sos se to res da eco no mia, ao fi nan ci ar as
em pre sas es tran ge i ras na com pra de ati vos de em -
pre sas pri va das ou es ta ta is, es tas úl ti mas no con tex -
to do pro gra ma de de ses ta ti za ção da eco no mia.

Ape sar de con si de rar mos be né fi ca a par ti ci pa -
ção de em pre sas es tran ge i ras na eco no mia, re cur sos 
pú bli cos, na sua ma i o ria pro ve ni en tes da pou pan ça
do tra ba lha dor, não de ve ri am ser uti li za dos para fi -
nan ci ar a sim ples aqui si ção de ati vos por em pre sas
es tran ge i ras, ope ra ção que não im pli ca au men to do
em pre go ou da pro du ção do País.

Além dis so, não faz sen ti do que re cur sos pú bli -
cos se jam em pre ga dos em em pre sas es tran ge i ras,
em de tri men to das em pre sas na ci o na is, que não têm
aces so ao fi nan ci a men to ex ter no. Não se pode ar gu -
men tar que os re cur sos do BNDES são abun dan tes e
que fal tam bons pro je tos de em pre sas bra si le i ras,
pois, de vi do à ex ces si va de man da por em prés ti mos,
em fi na is de 1998, o BNDES re du ziu seu ní vel de par -
ti ci pa ção no in ves ti men to to tal das em pre sas em
cada pro je to. A par ti ci pa ção, que che ga va a 100% em 
to das as li nhas de cré di to, foi re du zi da para o má xi mo
de 60% do in ves ti men to fi nan ciá vel na ma i o ria dos
pro gra mas de fi nan ci a men to do ban co e de sua sub -
si diá ria Fi na me.

As em pre sas es tran ge i ras, que têm mais fa ci li -
da de de ob ten ção de cré di to ex ter no, de vem ser es ti -
mu la das a cap tar re cur sos no sis te ma fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal, au xi li an do, in clu si ve, no fe cha men to das
con tas ex ter nas. Mes mo no caso de ins ta la ção de no -
vas uni da des de pro du ção, ou am pli a ção de em pre -
en di men tos exis ten tes, que ge ram au men to de em -
pre go e ren da, o fi nan ci a men to pelo BNDES às em -
pre sas es tran ge i ras não deve ex ce der à me ta de do
to tal dos dis pên di os do pro je to.

Nes se sen ti do é que ve nho pro por o pre sen te
pro jeto de lei que tem como ob je ti vo res trin gir os fi nan -
ci a men tos do BNDES a em pre sas es tran ge i ras ape nas
aos em pre en di men tos no vos ou para o au men to da ca -
pa ci da de de pro du ção, bem como li mi tar, nes ses ca sos, 
a par ti ci pa ção do ban co a 50% do to tal do dis pên dio.
Vale no tar que, ape sar de a Cons ti tu i ção Fe de ral não
mais apre sen tar dis tin ção de em pre sas se gun do a pro -
pri e da de do ca pi tal, nada im pe de que, por lei, seja es ta -
be le ci da a res tri ção pro pos ta re la ti va à apli ca ção de re -
cur sos pú bli cos pelo BNDES.

Pe los gran des im pac tos so ci a is e eco nô mi cos
da pre sen te pro po si ção, es pe ro con tar com o apo io
dos no bres pa res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 1.628, DE 20 DE JUNHO DE 1952

Dis põe so bre a res ti tu i ção dos adi ci o -
na is cri a dos pelo art. 3º da Lei nº 1.474, (*)
de 28 de no vem bro de 1951, e fixa a res pec -
ti va bo ni fi ca ção; au to ri za a emis são de Obri -
ga ções da Dí vi da Pú bli ca Fe de ral; cria o
Ban co Na ci o nal do De sen vol vi men to Eco -
nô mi co; abre cré di to es pe ci al e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 10. O Ban co exer ce rá to das as ati -
vi da des ban cá ri as, na for ma da le gis la ção
em vi gor, den tro de li mi tes e con di ções que
se rão fi xa dos no re gi men to in ter no, e mais
os se guin tes:

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 1995
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 cons ti -
tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so IX do art. 170 e o § 1º do art. 176
da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 170. ...............................................
..............................................................

IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas de
pe que no por te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras e
que te nham sua sede e ad mi nis tra ção no País.

Art. 176. ................................................
§ 1º A pes qui sa e a la vra de re cur sos

mi ne ra is e o apro ve i ta men to dos po ten ci a is a 
que se re fe re o ca put des te ar ti go so men te
po de rão ser efe tu a dos me di an te au to ri za ção
ou con ces são da União, no in te res se na ci o -
nal, por bra si le i ros ou em pre sa cons ti tu í da
sob as leis bra si le i ras e que te nha sua sede
e ad mi nis tra ção no País, na for ma da lei, que 
es ta be le ce rá as con di ções es pe cí fi cas quan -
do es sas ati vi da des se de sen vol ve rem em
fa i xa de fron te i ra ou ter ras in dí ge nas."

Art. 2º Fica in clu í do o se guin te art. 246 no Tí tu -
lo IX – “Das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Ge ra is”:

“Art. 246. É ve da da a ado ção de me di -
da pro vi só ria na re gu la men ta ção de ar ti go
da Cons ti tu i ção cuja re da ção te nha sido al -
te ra da por meio de emen da pro mul ga da a
par tir de 1995.”
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Art. 3º Fica re vo ga do o art. 171 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Bra sí lia, 15 de agos to de 1995.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
Luís Edu ar do, Pre si den te – Ro nal do Pe rim, 1º Vi -
ce-Presidente – Beto Man sur , 2º Vi ce-Presidente –
Wil son Cam pos, 1º Se cre tá rio – Le o pol do Bes so -
ne, 2º Se cre tá rio – Be ne di to Do min gos, 3º Se cre -
tá rio – João Hen ri que, 4º Se cre tá rio.

A MESA DO SENADO FEDERAL: José Sar ney, 
Pre si den te – Te o tô nio Vi le la Fi lho, 1º Vi -
ce-Presidente – Jú lio Cam pos, 2º Vi ce-Presidente –
Oda cir So a res, 1º Se cre tá rio – Re nan Ca lhe i ros, 2º
Se cre tá rio – Levi Dias, 3º Se cre tá rio – Ernan des
Amo rim, 4º Se cre tá rio.

DO – 16-8-95

REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 170:
“IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas

bra si le i ras de ca pi tal na ci o nal de pe que no por te.”
Art. 171:

“Art. 171. São con si de ra das:
I – em pre sa bra si le i ra a cons ti tu í da

sob as leis bra si le i ras e que te nha sua sede
e ad mi nis tra ção no País;

II – em pre sa bra si le i ra de ca pi tal na ci o -
nal aque la cujo con tro le efe ti vo es te ja em ca -
rá ter per ma nen te sob a ti tu la ri da de di re ta ou
in di re ta de pes so as fí si cas do mi ci li a das e re -
si den tes no País ou de en ti da des de di re i to
pú bli co in ter no, en ten den do-se por con tro le
efe ti vo da em pre sa a ti tu la ri da de da ma i o ria
de seu ca pi tal vo tan te e o exer cí cio de fato e
de di re i to, do po der de cisório para ge rir suas 
ati vi da des.

§ 1º A lei po de rá, em re la ção à em pre -
sa bra si le i ra de ca pi tal na ci o nal:

I – con ce der pro te ção e be ne fí ci os es -
pe ci a is tem po rá ri os para de sen vol ver ati vi -
da des con si de ra das es tra té gi cas para a de -
fe sa na ci o nal ou im pres cin dí ve is ao de sen -
vol vi men to do País;

II – es ta be le cer, sem pre que con si de -
rar um se tor im pres cin dí vel ao de sen vol vi -
men to tec no ló gi co na ci o nal, en tre ou tras
con di ções e re qui si tos:

a) a exi gên cia de que o con tro le re fe ri -
do no in ci so II do ca put se es ten da às ati vi -
da des tec no ló gi cas da em pre sa, as sim en -
ten di do o exer cí cio, de fato e de di re i to, do

po der de ci só rio para de sen vol ver ou ab sor -
ver tec no lo gia;

b) per cen tu a is de par ti ci pa ção, no ca -
pi tal, de pes so as fí si cas do mi ci li a das e re si -
den tes no País ou en ti da des de di re i to pú bli -
co in ter no.

§ 2º A aqui si ção de bens e ser vi ços, o
Po der Pú bli co dará tra ta men to pre fe ren ci al,
nos ter mos da lei, à em pre sa bra si le i ra de
ca pi tal na ci o nal."

Art. 176:

“§ 1º A pes qui sa e a la vra de re cur sos
mi ne ra is e o apro ve i ta men to dos po ten ci a is
a que se re fe re o ca put des te ar ti go so men -
te po de rão ser efe tu a dos me di an te au to ri za -
ção ou con ces são da União, no in te res se
na ci o nal, por bra si le i ros ou em pre sa bra si le -
i ra de ca pi tal na ci o nal, na for ma da lei, que
es ta be le ce rá as con di ções es pe cí fi cas
quan do es sas ati vi da des se de sen vol ve rem
em fa i xa de fron te i ra ou ter ras in dí ge nas.”

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do 
a esta úl ti ma a 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 às Co mis sões com pe ten tes.

Pas sa-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. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu pro -
nun ci a men to.

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, o se tor de se gu ros 
vem apre sen tan do um no tá vel cres ci men to no Bra sil
nos anos mais re cen tes. A es ta bi li da de mo ne tá ria
pro pi ci a da pelo Pla no Real, con ce bi do e im plan ta do
pelo emi nen te Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, tem sido, sem dú vi da, o fa tor de ci si vo para im pul -
si o nar tal cres ci men to. Em 1993, o va lor to tal da re ce -
i ta de prê mi os era de US$5,5 bi lhões, cor res pon den -
do a 1,29% do Pro du to Inter no Bru to. Em 1997, o va -
lor da re ce i ta de prê mi os al can ça os US$18,4 bi lhões, 
equi va len tes a 2,12% do PIB. O fim do des con tro le in -
fla ci o ná rio cria, ine ga vel men te, um am bi en te es ti mu -
la dor da de man da e da ofer ta de se gu ros. A aber tu ra
ao ca pi tal es tran ge i ro, por sua vez, jun ta men te com
me di das que al te ra ram as nor mas de fun ci o na men to
das se gu ra do ras, vem ten do im por tan te pa pel na di -
na mi za ção do se tor.

É una ni me men te re co nhe ci do, en tre tan to, que o
po ten ci al do mer ca do bra si le i ro de se gu ros é mu i to
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ma i or do que aque le efe ti va men te apro ve i ta do. Tal
fato é de cor rên cia, em par te, dos lon gos anos de con -
ví vio com a in fla ção. Não exis te ain da em nos so País
uma con sis ten te ”cul tu ra do se gu ro“ as si mi la da pela
ma i or par te das pes so as que po dem dela se be ne fi ci -
ar. A par ti ci pa ção do fa tu ra men to do se tor de se gu ros
no PIB bra si le i ro fica, como vi mos, pou co aci ma dos
2% e bem aba i xo da que las ve ri fi ca das em pa í ses de -
sen vol vi dos ou emer gen tes: 10% do PIB nos Esta dos
Uni dos, 12% no Ja pão e 13% na Co réia. Tam bém em
ter mos de prê mi os per ca pi ta, o ín di ce bra si le i ro mos -
tra-se dos mais mo des tos: é de US$95, quan do te mos
US$161 – su pe ri or em mais de 60% ao nos so – no
Chi le, US$1000 na Co réia e US$2300 per ca pi ta nos
Esta dos Uni dos.

A pre vi dên cia pri va da é um se tor que apre sen ta
vá ri as ca rac te rís ti cas em co mum com o de se gu ros,
mos tran do tam bém um ex ce len te de sem pe nho nos
úl ti mos anos. Seu cres ci men to vem sen do tão ex pres -
si vo, que ar ti go do Jor nal do Bra sil fala em um boom
na pre vi dên cia pri va da. Não é in jus ti fi cá vel a de no mi -
na ção, uma vez que o se tor cres ceu, no País, mais de
30% ape nas no pri me i ro se mes tre do ano pas sa do. O
pa ta mar de de sen vol vi men to da pre vi dên cia pri va da
no Bra sil é, no en tan to, ain da mu i to ba i xo. Seus ati vos
so mam hoje R$10,5 bi lhões, equi va len tes a 1,2% do
PIB, en quan to nos pa í ses de sen vol vi dos e em al guns
ou tros esse per cen tu al cos tu ma ul tra pas sar a casa
dos 5% do res pec ti vo PIB.

A ex pan são dos se to res de se gu ros e de pre vi -
dên cia pri va da equi va le à cri a ção de uma rede de
pro te ção so ci al e eco nô mi ca, abran gen do tan to pes -
so as fí si cas quan to pes so as ju rí di cas. Re pre sen ta,
por ou tro lado, a for ma ção de im por tan tes re ser vas
mo ne tá ri as que be ne fi ci am a sa ú de da eco no mia do
País como um todo.

Ambos os se to res po dem e de vem cres cer mu i -
to, in clu si ve in cor po ran do par ce las mais am plas da
po pu la ção bra si le i ra. É fun da men tal, no en tan to, Sr.
Pre si den te, que esse de sen vol vi men to ocor ra de tal
modo que ve nha a cons ti tu ir, de fato, uma ga ran tia de
se gu ran ça eco nô mi ca e de pro te ção à so ci e da de bra -
si le i ra. Para isso, as em pre sas de se gu ros e de pre vi -
dên cia de vem pa u tar suas ati vi da des por no ções bá -
si cas de res pe i to aos di re i tos dos con su mi do res. Uma 
ma i or con fi an ça nas se gu ra do ras e en ti da des de pre -
vi dên cia pri va da, por sua vez, irá tra du zir-se, cer ta -
men te, em uma ade são ma i or aos ser vi ços por elas
ofe re ci dos.

Uma das ques tões a ser le van ta da é a dos pre -
ços, que são re co nhe ci da men te ele va dos em nos so
País, tan to em um quan to em ou tro caso. No que se

re fe re aos se gu ros, es tu do da con ce i tu a da Com pa -
nhia Su í ça de Res se gu ro ava lia que ”os re sul ta dos
tra di ci o nal men te bons das se gu ra do ras bra si le i ras“
re la ci o nam-se a prá ti cas que res trin gem a com pe ti -
ção, tais como acor dos de pre ços das gran des com -
pa nhi as. São ver da de i ras re ser vas de mer ca do, ni -
chos ga ran ti dos por uma le gis la ção pro te ci o nis ta e
com pro me ti da com os in te res ses des sas gran des
com pa nhi as. Di ver sos ana lis tas es pe ram que a li be -
ra li za ção do mer ca do, com a pre sen ça mais efe ti va
de se gu ra do ras es tran ge i ras, jun ta men te com o fim
do mo no pó lio do res se gu ro pelo Insti tu to de Res se -
gu ros do Bra sil, ve nha acar re tar uma que da con si de -
rá vel nas ta xas de prê mi os. É uma ex pec ta ti va ra zoá -
vel, ape sar de não se ter ve ri fi ca do, por exem plo, uma 
que da sen sí vel nas ta ri fas ban cá ri as com a en tra da
de ban cos es tran ge i ros no País, que, a exem plo das
com pa nhi as de se gu ro e de todo o sis te ma fi nan ce i ro, 
tam bém con tam com uma le gis la ção es pe ci al que os
pro te ge.

Além de pa ga rem prê mi os ele va dos, os se gu ros 
bra si le i ros es tão en tre os mais ca ros do mun do. Os
se gu ra dos bra si le i ros po dem pas sar por de cep ções
pro fun das no mo men to em que pre ci sam das se gu ra -
do ras. Nos ór gãos de de fe sa do con su mi dor, as que i -
xas con tra as com pa nhi as de se gu ro es tão en tre as
mais fre qüen tes. Se gun do ma té ria ve i cu la da na Fo -
lha de S. Pa u lo em no vem bro do ano pas sa do, 80%
das re cla ma ções são re fe ren tes ao va lor da in de ni za -
ção nos ca sos de per da to tal do bem.

Po rém, Sr. Pre si den te, as se gu ra do ras que rem
fa zer va ler a lei de Gér son – le var van ta gem sem pre.
No pas sa do, quan do o ve í cu lo va lo ri za va em ra zão
da in fla ção, as se gu ra do ras pa ga vam pelo va lor es ti -
pu la do na apó li ce. Com a es ta bi li da de do real, que -
rem in de ni zar pelo va lor de mer ca do em ra zão da de -
pre ci a ção do bem, ou seja, quan tia sem pre me nor do
que o va lor do ve í cu lo na data do si nis tro. Po rém, o
se gu ra do, dis cor dan do do va lor re ce bi do, pre ci sa
bus car a via ju di ci al para re ce ber a in de ni za ção a que
faz jus. A Jus ti ça vem, em di ver sas oca siões, dan do
ga nho de ca u sa ao se gu ra do que en tra com ação
con tra as se gu ra do ras para re ce ber o va lor to tal da
apó li ce. É o que po de mos com pro var me di an te vá ri as 
de ci sões pu bli ca das no Diá rio da Jus ti ça, ga ran tin -
do os di re i tos dos re cor ren tes. Isso ocor re por que o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, STJ, fir mou en ten di -
men to so bre a ques tão ao de ci dir que as se gu ra do ras 
de ve í cu los têm que pa gar o va lor es ti pu la do na apó li -
ce e não o va lor mé dio de mer ca do, a não ser quan do
o con tra to es pe ci fi ca que a in de ni za ção se fará pelo
va lor de mer ca do ou quan do a com pa nhia re duz as
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co tas re la ti vas ao prê mio em ra zão da de pre ci a ção do 
bem.

São tam bém co muns, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, as que i xas con tra as em pre sas que
ofe re cem pla nos de sa ú de e con tra as que con tro lam o 
se gu ro por Da nos Pes so a is de Ve í cu los Au to mo to res
Ter res tres, o co nhe ci do DPVAT, que to dos so mos obri -
ga dos a pa gar. Qu an to a esse se gu ro, obri ga tó rio para
o li cen ci a men to de ve í cu los, dan do co ber tu ra à mor te,
in va li dez e des pe sas mé di cas por aci den te de car ro, o
pro ble ma mais fre qüen te men te apon ta do é o da ir ra -
zoá vel de mo ra no seu pa ga men to. Há mu i to, na ver da -
de, o que ser ques ti o na do a res pe i to do DPVAT, res -
pon sá vel pela ar re ca da ção, em 1998, de R$1,76 bi -
lhões. É pre cá ria a fis ca li za ção das em pre sas pri va das 
que o con tro lam, in clu si ve quan to ao re pas se obri ga tó -
rio de 50% dos va lo res ar re ca da dos para o Mi nis té rio
da Sa ú de. Os cus tos para o con su mi dor se gu ra do de -
vem tam bém ser ob je to de ava li a ção, uma vez que a
ma i or par te dos aten di men tos aos aci den ta dos é fe i ta
na rede pú bli ca de hospi ta is. E quan do o aten di men to
é fe i to em hos pi ta is par ti cu la res, os aci den ta dos ou
suas fa mí li as mu i tas ve zes não se lem bram ou se -
quer sa bem do seu di re i to de pe dir o re em bol so das
des pe sas mé di cas.

As em pre sas de pla no de sa ú de, por sua vez,
são fre qüen te men te ques ti o na das pe los se gu ra dos
quan to aos pra zos de ca rên cia e quan to aos re a jus -
tes abu si vos das men sa li da des. É co mum tam bém a
re cu sa da em pre sa em co brir as des pe sas re la ti vas a
do en ças do se gu ra do já exis ten tes no mo men to da
as si na tu ra do con tra to, mes mo quan do ig no ra das por 
seu por ta dor. Pre su me-se, nes ses ca sos, a boa-fé do
se gu ra do em não in for mar a exis tên cia da mo lés tia,
ca ben do à se gu ra do ra pro var o con trá rio, uma vez
que não é exi gi da a com pro va ção mé di ca da não
exis tên cia de qual quer mo lés tia no mo men to da as si -
na tu ra do con tra to. A ju ris pru dên cia tem re i te ra do tal
en ten di men to por di ver sas ve zes, pois o fato de exis -
ti rem fra u da do res não é jus ti fi ca ti va para que as pes -
so as de bem se jam pi lha das em seus di re i tos. 

Inú me ros ou tros ca sos po dem ser elen ca dos,
nos qua is os di re i tos dos se gu ra dos são vi o la dos,
seja por cláu su las con tra tu a is abu si vas, seja pela in -
ter pre ta ção das si tu a ções con cre tas que fa vo re cem a 
par te eco no mi ca men te mais for te. Ci te mos ape nas
mais uma. O can ce la men to do con tra to de se gu ro
quan do a quo ta do prê mio não é paga no pra zo es ti -
pu la do cons ti tui cláu su la ine fi caz para a Jus ti ça, já
que os ju ros per ma ne cem cor ren do e as se gu ra do ras
po dem pro vi den ci ar a exe cu ção da dí vi da. 

Obser vo, ain da, Srªs e Srs. Se na do res, que, em
nos so es tá gio de de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, as
gran des em pre sas do ramo só ad mi tem cum prir de
boa von ta de as re gras que as fa vo re cem. Rom per
com as re gras do jogo no mo men to em que se per de
a par ti da ou es ta be le cer re gras que não se mos tram
ra zoá ve is para o lado de me nor po der eco nô mi co é
com por ta men to que ter mi na por pre ju di car a con fi an -
ça da so ci e da de no ins ti tu to do se gu ro e nas em pre -
sas que for ne cem tais ser vi ços. 

A his tó ria da pre vi dên cia pri va da no Bra sil apre -
sen ta di ver sos ca sos de fra u des e de fa lên cia que re -
sul ta ram, co mu men te, em pre ju í zos para os par ti ci -
pan tes ou se gu ra dos. Por qua se 18 anos, ape nas
como exem plo, fui con tri bu in te da APLUB – Asso ci a -
ção dos Pro fis si o na is Li be ra is do Bra sil, para um pe -
cú lio e uma pen são. Cer to dia, aten den do a um re pre -
sen tan te da que la en ti da de que pre ten dia ven der ou -
tros pro du tos, per gun tei-lhe: ”Caso eu mor res se hoje, 
qual se ria o va lor da pen são a ser paga a mi nha fa mí -
lia?“ Ele, após con sul ta a seus su pe ri o res e in dis far -
çá vel cons tran gi men to, in for mou-me que o va lor se ria 
a me ta de da qui lo que eu es ta va pa gan do na que le
mo men to. Ou seja, se eu es ti ves se pa gan do
R$200,00 de con tri bu i ção, o va lor que a mi nha fa mí lia 
re ce be ria se ria, exa ta men te, de R$100,00. Ver da de i -
ro ”con to do vi gá rio“. E quan tos mi lhões de bra si le i -
ros, nes te País, não es tão nes te mo men to sen do ví ti -
mas do mes mo en go do? 

Tam bém nes se cam po é fun da men tal es ta be le -
cer cer tos con ce i tos bá si cos para a de fe sa das pes -
so as fí si cas que bus cam, ho nes ta men te, me i os de
ga ran tir a sua se gu ran ça eco nô mi ca no fu tu ro. Entre
es ses con ce i tos, de ve mos apon tar o da ne ces si da de
de pru dên cia na ad mi nis tra ção dos fun dos pre vi den -
ciá ri os, evi tan do ris cos exa ge ra dos que pos sam afe -
tar as le gí ti mas ex pec ta ti vas dos se gu ra dos. Já con -
sa gra do e in cor po ra do à nos sa Car ta Ma i or, pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de1998, está o di re i to
dos par ti ci pan tes de pla nos de pre vi dên cia pri va da de 
”ple no aces so às in for ma ções re la ti vas à ges tão de
seus res pec ti vos pla nos“, como se lê no art. 202, § 1º, 
da Cons ti tu i ção, res tan do ape nas ser re gu la men ta do
por lei com ple men tar.

Con si de ra mos, em suma, que a ex ten são do di -
re i to ao se gu ro e à pre vi dên cia pri va da, em ca rá ter
com ple men tar à pre vi dên cia ge ral, às ca ma das mais
am plas da nos sa po pu la ção cons ti tui um avan ço so ci -
al bas tan te sig ni fi ca ti vo. Para que isso efe ti va men te
ocor ra em be ne fí cio dos ci da dãos, faz-se ne ces sá rio,
en tre tan to, que se es ta be le çam no ções mais ri go ro -
sas de res pe i to aos seus di re i tos, tra du zin do-se em
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prá ti cas que ter mi na rão por for ta le cer, em nos so
País, tan to o ins ti tu to do se gu ro quan to o da pre vi dên -
cia pri va da. 

No art. 192, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ve mos que o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal será re gu la -
do em lei com ple men tar que dis po rá so bre ”a au to ri -
za ção para fun ci o na men to das ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções ban cá ri as ofi ci a is e
pri va das aces so a to dos os ins tru men tos do mer ca do
fi nan ce i ro ban cá rio“. Esses mes mos ban cos, não au -
to ri za dos a tra ba lhar com se gu ros, mes mo as sim cri -
am em pre sas se gu ra do ras in de pen den tes, em es pe -
ci al o caso do Ban co do Bra sil. Essas se gu ra do ras,
por sua vez, uti li zam-se de toda a es tru tu ra dos ban -
cos, que es ta be le cem co tas de ven das de se gu ros a
se rem cum pri das por seus fun ci o ná ri os, sem ne nhu -
ma re mu ne ra ção para isso, mes mo não sen do eles
cor re to res; e, quan do não con se guem cum prir a cota
es ta be le ci da, ain da per dem o ir ri só rio bô nus de par ti ci -
pa ção nos lu cros do ban co ou das en ti da des. Algo se -
me lhan te à exis tên cia da BBTur, Agên cia de Tu ris mo
do Ban co do Bra sil, aque la que, por diver sas ve zes, já
de nun ci ei des ta tri bu na.

Des sa for ma, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
deve to mar pro vi dên ci as ur gen tes no sen ti do de se
re gu la men tar, por meio de lei com ple men tar, o ci ta do
ar ti go 192 da Cons ti tu i ção, de for ma a res guar dar os
in te res ses da co le ti vi da de e, so bre tu do, das pes so as
mais hu mil des da con cor rên cia des le al das gran des
em pre sas e dos gran des con glo me ra dos.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a pa -

la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, por 20 mi nu tos.
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, on tem,
o De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER cri ou o seu 23º dis tri to em ter ri tó rio to can ti nen -
se. O To can tins, que até en tão vi nha sen do ju ris di ci o -
na do pelo dis tri to ro do viá rio de Go iás, jun ta men te
com o Dis tri to Fe de ral, aca bou con quis tan do a sua
au to no mia no que diz res pe i to ao ge ren ci a men to de
sua ma lha ro do viá ria fe de ral. Esse ato tão im por tan -
te, que vai con fe rir ao De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem pre sen ça numa re gião onde a
ma lha ro do viá ria fe de ral se am plia subs tan ti va men te, 
per mi ti rá que o DNER con fi ra as con di ções de uso
das es tra das fe de ra is bra si le i ras, prin ci pal men te no
in te ri or do Bra sil, por meio des se seu 23º dis tri to.

O To can tins co me mo ra com sa tis fa ção essa
con quis ta, já que gra da ti va men te vem pro cu ran do
cons tru ir as ba ses para seu de sen vol vi men to, me di -

an te a es tru tu ra ção de ór gãos e ins ti tu i ções que pos -
sam dar efe ti va con tri bu i ção a esse pro ces so de or ga -
ni za ção da eco no mia nes ta im por tan te re gião do
País, o Cen tro-Oeste e o cen tro nor te do Bra sil. 

To da via, em que pese a im por tân cia do mo dal
ro do viá rio no Bra sil, a ins ta la ção des se dis tri to ro do -
viá rio no To can tins me re ce al gu mas con si de ra ções,
Sr. Pre si den te. Que ele sir va para afe rir, in loco, a im -
por tân cia que tem o sis te ma ro do viá rio na ci o nal. E,
di ga-se de pas sa gem – se não há um equí vo co de mi -
nha par te -, te mos pou co mais de 50 ou 60% da ma -
lha ro do viá ria fe de ral pa vi men ta da, mas é im por tan te
que esse dis tri to ve nha a afe rir o de sem pe nho e a efi -
cá cia do sis te ma ro do viá rio nes sa im por tan te re gião
do País, e ve nha tam bém a con tri bu ir para que pos sa -
mos re pen sar a lo gís ti ca de trans por te nes te País. No 
meu en ten di men to, o sis te ma ro do viá rio teve um pri -
vi lé gio e uma de fi ni ção equi vo ca da, por mu i to tem po,
nes te País con ti nen tal, de di men sões ex tra or di ná ri as. 
Não po de ría mos con ti nu ar pri vi le gi an do o sis te ma ro -
do viá rio como o úni co, ou me lhor, como o prin ci pal
mo dal de trans por te de bens e ser vi ços para aten der
à de man da e às ne ces si da des do ci da dão bra si le i ro. 

A na tu re za foi da di vo sa com este ama do, que ri -
do e imen so Bra sil quan do o do tou de ex tra or di ná ri as
ba ci as hi dro grá fi cas, que nos per mi tem, num mo men -
to em que o mun do se pre o cu pa de for ma mu i to acen -
tu a da com esse re cur so ex tra or di ná rio, que é o re cur -
so hí dri co, ter uma pre o cu pa ção um pou co mais ve la -
da, di fe ren te da da que les pa í ses onde a de man da
está efe ti va men te com pro me ti da, com uma ofer ta
que não con se gue aten der às ne ces si da des das suas 
po pu la ções. Mas o po ten ci al hi dro grá fi co bra si le i ro
ain da está sen do su bu ti li za do Sr. Pre si den te, por que
as ba ci as que ser vem às prin ci pa is re giões des te
País po de ri am es tar pres tan do ser vi ços ines ti má ve is
à po pu la ção bra si le i ra no que diz res pe i to à mo der ni -
za ção das ati vi da des eco nô mi cas da re gião: com o
pro ces so de ir ri ga ção de nos sas ati vi da des pri má ri as, 
quer na agri cul tu ra, quer na ati vi da de pe cuá ria; com o 
in cre men to da ati vi da de pes que i ra, apro ve i tan do
esse enor me po ten ci al que o País tem de pro du zir; e,
so bre tu do, Sr. Pre si den te, sen do uti li za da tam bém
como meio de trans por te, sa bi da men te mu i to mais
ba ra to do que o mo dal ro do viá rio.

Por ou tro lado, tam bém as fer ro vi as ain da não
me re ce ram o des ta que ne ces sá rio no Bra sil, numa
lo gís ti ca mo der na e apro pri a da de trans por te, numa
ar ti cu la ção ade qua da, a per mi tir que o trans por te de
bens e ser vi ços pos sa ser vir à po pu la ção de modo a
ba ra te ar o cus to de vida do ci da dão bra si le i ro. 
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Essa imen sa re gião a que ser vi mos é do ta da de
duas ba ci as hi dro grá fi cas im por tan tís si mas, mas ain -
da não teve o seu po ten ci al apro ve i ta do e con ti nua
pri vi le gi an do o mo dal ro do viá rio. 

É im por tan te, sim, o mo dal ro do viá rio. Foi ele
que, de for ma pi o ne i ra, ti rou do iso la men to re giões
im por tan tes do Bra sil, como a re gião do To can tins,
que te nho a hon ra de re pre sen tar. É ele que ain da
ofe re ce ao ci da dão que ha bi ta pla gas mais lon gín -
quas e dis tan tes trans por tar os in su mos de que ne -
ces si ta para so bre vi ver, não só no que diz res pe i to a
ali men tos, ves tuá rio e me di ca men tos, via de re gra
pro du zi dos em ou tras re giões.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me um apar te, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço, com mu i to pra zer, o no bre Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, como V. Exª, tam bém
tive o pri vi lé gio de par ti ci par on tem da as si na tu ra do
de cre to de cri a ção do dis tri to ro do viá rio do nos so
que ri do Esta do do To can tins. Pas sa dos exa ta men te
dez anos e três me ses de re i vin di ca ções da nos sa
Ban ca da e do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, on tem,
fi nal men te, vi mos esse so nho se trans for mar em re a -
li da de. E por que esse so nho, aca len ta do du ran te tan -
to tem po, é de suma im por tân cia para o de sen vol vi -
men to do nos so País? Já não digo do nos so Esta do,
por que o To can tins tem uma po si ção ge o grá fi ca in ve -
já vel, pri vi le gi a da. O Esta do do To can tins está in se ri -
do no cen tro ge o dé si co do País, e será por ele que
pas sa rão as ro do vi as que li ga rão a hin ter lân dia bra si -
le i ra, o oes te ao les te e vi ce-versa. É o eixo lon gi tu di -
nal do País, a ro do via Be lém-Brasília, a BR-153, já
lem bra da por V. Exª. É por esse mo ti vo que o Go ver -
na dor Si que i ra Cam pos vem sen do ho me na ge a do
nos Esta dos vi zi nhos. Re cen te men te, re ce beu ho me -
na gem do Esta do do Pará, por que li gou o Pará à cos -
ta les te bra si le i ra, por meio de ro do via to tal men te as -
fal ta da. O nos so Esta do con ta com uma ma lha ro do -
viá ria mu i to im por tan te, com pos ta pela Be -
lém-Brasília – a BR-153, que de po is re ce be ou tra de -
no mi na ção, de Wan der lân dia até o es tre i to, na di vi sa
com o Ma ra nhão -; a BR-230, a tão fa la da Tran sa ma -
zô ni ca, que se en con tra qua se to tal men te as fal ta da
no ter ri tó rio to can ti nen se – isso por que o Go ver na dor
Si que i ra Cam pos pe diu ao DNER uma de le ga ção
para que o Esta do a as fal tas se -; e tam bém a BR-235, 
que liga o Esta do do Pará ao Esta do do Ma ra nhão e
Pi a uí, e, por con se guin te, tam bém à cos ta les te bra si -

le i ra; ain da a BR-242, que li ga rá o Mato Gros so à Ba -
hia e, con se qüen te men te, à cos ta les te bra si le i ra.
Por tan to, é mo ti vo de mu i ta ale gria, Se na dor, e peço
que in cor po re a mi nha mo des ta con tri bu i ção ao pro -
nun ci a men to de V. Exª, por que o Esta do do To can tins 
será o meio de cam po, será o Vam pe ta, o Ju ni nho do
Vas co da Gama – que, aliás, na pró xi ma ter ça-feira
vão se de fron tar na de ci são do tí tu lo mun di al in ter clu -
bes, pa tro ci na do pela FIFA. Como eles, o Esta do do
To can tins re pre sen ta a jun ção de di ver sas re giões
bra si le i ras até en tão – al gu mas de las – to tal men te
iso la das. V. Exª está de pa ra béns ao enal te cer a cri a -
ção des se dis tri to ro do viá rio em nos so Esta do. Ou
seja, um DNER pre sen te e au tô no mo no To can tins, já 
que até há bem pou co tem po de pen día mos da Su pe -
rin ten dên cia de Go iás – em bo ra o nos so Esta do já te -
nha se se pa ra do de Go iás há exa tos onze anos. Lem -
bro ain da, Se na dor, que hoje o To can tins está sen do
con tem pla do com a vi si ta do Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia, que lan ça rá o Pro gra ma Luz no Cam po.
Nos so Esta do pre pa ra-se para re a li zar o mais ar ro ja -
do pro je to de ele tri fi ca ção ru ral em cur so em nos so
País. Mais de 18 mil pro pri e da des ru ra is se rão ele tri fi -
ca das, com re cur sos pro ve ni en tes do Exim bank, do
Gover no Fe de ral – o Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho Neto
cer ta men te deve ter anun ci a do a par ti ci pa ção do Go -
ver no Fe de ral com mais de R$ 40 mi lhões – e do Go -
ver no do nos so Esta do. Esta é a ma ne i ra in te li gen te de 
de sen vol ver um país: pro cu rar po si ções es tra té gi cas
e, ali, lan çar a base do de sen vol vi men to do nos so
País. O Esta do do To can tins, pela lo ca li za ção pri vi le gi -
a da que já tive a opor tu ni da de de res sal tar, ocu pa
essa po si ção de des ta que. Sei que V. Exª está mu i to
ale gre, as sim como eu e todo o povo to can ti nen se,
pois ago ra con ta re mos com um dis tri to ro do viá rio na ci -
o nal, um ór gão do DNER no nos so Esta do para cu i dar
des sas ro do vi as de in te gra ção na ci o nal, como a Be -
lém-Brasília, a Tran sa ma zô ni ca, a BR-235 e a
BR-242. Se na dor, que i ra ace i tar os cum pri men tos
des te mo des to com pa nhe i ro de Ban ca da que pro cu ra
re pre sen tar, tão bem quan to V. Exª, o Esta do do To -
can tins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Com a fir me con tri bu i ção de V. Exª, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, ob ti ve mos essa con quis ta, que não al can -
ça so men te o ter ri tó rio to can ti nen se, mas tem alto sig -
ni fi ca do no pro ces so de ar ti cu la ção de To can tins com
as di ver sas re giões des te nos so que ri do País.

Pre li mi nar men te, fa lei da im por tân cia da ar ti cu -
la ção das di ver sas vias de trans por te. Co men tei so -
bre as hi dro vi as e ago ra com ple men to, abor dan do a
im por tân cia da im plan ta ção de um sis te ma fer ro viá rio 
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mais pu jan te, mais ar ro ja do, que pos sa mu dar a ma -
triz de trans por tes do Bra sil, ou seja, que pos sa fa zer
com que a car ga pe sa da seja trans por ta da a cus to
mais ba i xo, que pos sa fa zer com que a pro du ção dos
Esta dos in te ri o ra nos como o nos so, que não têm
aces so fá cil a por tos, pos sa al can çar o mer ca do na ci -
o nal e in ter na ci o nal a pre ços com pe ti tivos. A im plan -
ta ção da Fer ro via Nor te-Sul é luta mi nha, é luta de V.
Exª, é luta da Ban ca da do To can tins, é luta do Go ver -
na dor Si que i ra Cam pos, é luta de di ver sos Esta dos.
No en tan to, de ve ria ser uma luta dos bra si le i ros, por -
que não se tra ta de uma as pi ra ção me ra men te re gi o -
nal, mas de uma ne ces si da de na ci o nal. A Fer ro via irá,
sem dú vi da, al te rar o atu al sis te ma de trans por te que
pri vi le gia ape nas uma mo da li da de, e isso ape nas prin -
ci pal men te as re giões lon gín quas, que es tão dis tan tes
dos gran des mer ca dos. Por essa ra zão, a in ter mo da li -
da de do trans por te, ou seja, a pos si bi li da de de que
seja fe i to por hi dro via, ro do via e fer ro via é uma ne ces -
si da de.

Res sal to a cri a ção do 23º Dis tri to do De par ta -
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem – DNER no 
ter ri tó rio to can ti nen se, fru to do es for ço do Go ver no
do To can tins, que pre ten deu não só o de sen vol vi -
men to de um pro je to ro do viá rio ar ro ja do e a am pli a -
ção da ma lha ro do viá ria es ta du al, in te gran do as di -
ver sas re giões do Esta do en tre si e com ou tras re -
giões, mas fa zen do isso por de le ga ção do DNER,
dan do cur so à cons tru ção de uma ma lha ro do viá ria
fe de ral, como V. Exª tão bem res sal tou. Ape nas
acres cen to que, além da BR–153, eixo ma i or e ro do -
via de gran de im por tân cia para todo o cen tro-norte do 
País, há o pro ble ma da BR242. Essa ro do via, ain da
no ter ri tó rio to can ti nen se, ao en con trar-se com a Ilha
do Ba na nal, apre sen ta-nos um im pas se, o que não
per mi te nos sa in te gra ção com o Esta do do nos so
que ri do Se na dor Lú dio Co e lho, o Mato Gros so do
Sul, Esta do que ca re ce enor me men te de um sis te ma
de es co a men to da pro du ção ex tra or di ná ria que tem.
A Ilha do Ba na nal, for ma da por dois Par ques – um
Indí ge na e um Na ci o nal -, aca bou se trans for man do
em um em pe ci lho para que, me di an te a BR-242, es -
sas duas re giões fos sem in ter li ga das. Te mos a
BR-010, para cuja re ti ra da do pla no na ci o nal fi ze mos
gran de es for ço. E, no en tan to, um tre cho enor me des -
sa BR no To can tins está sen do cons tru í da pelo Go -
ver no do Esta do. 

Esta mos dan do essa con tri bu i ção ao País para
o res ta be le ci men to do pro ces so de cres ci men to eco -
nô mi co. E, para ale gria nos sa, ao as si nar o de cre to
que cria um dis tri to do DNER no To can tins, o emi nen -
te Di re tor-Geral da que le De par ta men to, De pu ta do

Ge né sio Ber nar di no, tam bém no me ou o pre pos to do
DNER no To can tins, o com pe ten te, o se gu ro e o ha bi -
li do so Enge nhe i ro Antô nio Eus tá quio Lo pes. Te nho
cer te za de que, com a res pon sa bi li da de e o com pro -
mis so que tem para com este País, irá de sem pe nhar
as suas obri ga ções com zelo e com in te res se para
que a ma lha ro do viá ria no To can tins con ti nue cres -
cen do e sen do apri mo ra da.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

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

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, so li ci to seja trans cri to nos Ana is do Se -
na do um pro nun ci a men to meu, a res pe i to do qual te ce -
rei al guns co men tá ri os. Não se tra ta de um dis cur so
anó di no. Ele traz uma crí ti ca so bre a Admi nis tra ção Pú -
bli ca do Go ver no Fe de ral, em par ti cu lar so bre as ações
do Mi nis té rio da Edu ca ção no to can te à anis tia.

Falo so bre o Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti za -
ção cri a do em 1963, por tan to, an tes do Gol pe – foi fe -
cha do pelo Gol pe –, que ti nha como ob je ti vo al fa be ti -
zar cin co mi lhões de bra si le i ros. O Pro gra ma era co -
or de na do não ape nas pelo Go ver no Fe de ral, mas por 
or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, como a UNE, o
CPC, as igre jas, além de con tar com a co la bo ra ção
de mais de mil jo vens que ge ne ro sa men te ad mi ti ram
par ti ci par como al fa be ti za do res. O Pro gra ma ba se a -
va-se no mé to do de al fa be ti za ção Pa u lo Fre i re, gran -
de e sa u do so bra si le i ro, e teve gran des li de ran ças,
como Almi no Afon so, en tão Mi nis tro do Tra ba lho, que 
foi quem in tro du ziu esse mé to do de al fa be ti za ção – já 
ha via sido em pre ga do com su ces so no Rio Gran de
do Nor te. No Mi nis té rio da Edu ca ção ha via li de ran ças 
tais como Pa u lo de Tar so e Jú lio Sam ba qui. 

Sr. Pre si den te, faço este pro nun ci a men to por -
que, como dis se, o Pro gra ma foi ex tin to pela di ta du ra
mi li tar que se ins ta lou em 1964, mas, com a re de mo -
cra ti za ção, foi de cre ta da a anis tia para mu i tos dos
que dele par ti ci pa ram. Os ou tros so li ci ta vam que lhes
fos se con ce di da essa anis tia. Ocor re que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, la men ta vel men te –  e
esse é um co men tá rio que faço –, tem uma po si ci o na -
men to pro fun da men te equi vo ca do em re la ção à anis -
tia. 

Para co i bir cer tos abu sos – e abu sos ocor re ram, 
anis ti as que não de ve ri am ter sido con ce di das –  o
Go ver no ten ta li mi tar e res trin gir as con ces sões das
anis ti as que te ri am que ser con ce di das. No caso, re fi -
ro-me às do que par ti ci pa ram des se Pro gra ma Na ci o -
nal de Alfa be ti za ção. Mas o que ocor reu? O Mi nis té rio 
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da Edu ca ção pe diu uma nota téc ni ca ao Pre si den te
da Co mis são Espe ci al de Anis tia so bre a le gi ti mi da -
de, em par ti cu lar, dos in te gran tes do Mo vi men to de
Cul tu ra Po pu lar e do Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti -
za ção. Esse pa re cer, essa nos sa nota téc ni ca – eu
aqui digo e digo com toda a ve e mên cia – é chi ca ne i ra, 
tem ar gu men tos fa la ci o sos. Co me çou di zen do que o
Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti za ção teve du ra ção
efê me ra. Eu gos ta ria de lem brar, e cha ma ria a aten ção 
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que ele quan do jo vem
foi um des ses efê me ros. Como ele, fo ram Be ti nho,
Fer re i ra Gou lart e ou tros. É só para lem brar que foi
efê me ro o Pro gra ma, a ge ne ro si da de de jo vens do
CPC, da UNE, in clu si ve do en tão Pre si den te da UNE,
José Ser ra, des te Go ver no. O Pre si den te da Re pú bli -
ca foi per se gui do pela di ta du ra mi li tar, tal como es ses
jo vens. O Sr. Pa u lo Re na to, Mi nis tro da Edu ca ção,
teve o seu pai pu ni do. 

Por tan to, é um go ver no de per se gui dos, de exi -
la dos, de cas sa dos, de tor tu ra dos, de de sa pa re ci dos. 
É esse Go ver no que ace i ta um pa re cer e não con ce -
de anis tia. Tra ta-se de um pa re cer ni ti da men te re van -
chis ta, de au to ria do Dr. Esme ral do Ma lhe i ros – não o
co nhe ço –, e que foi ace i to pela Srª Lú cia Ma ga lhães
Lem gru ber – tam bém não a co nhe ço –, que lhe deu
ares de le gi ti mi da de. Mas o que me es tar re ce é que
esse pa re cer foi ace i to pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to. A
Jus ti ça vem ten tan do der ru bar esse pa re cer, mas ele
con ti nua se ape gan do a esse es drú xu lo do cu men to. 

Aqui está es cri to, tal vez de uma for ma me lhor,
acre di to até mais con tun den te, mas eu ti nha de fa zer
es ses co men tá ri os. 

Lem bro ape nas que o que é efê me ro na His tó ria
é o que não se ba se ia na qui lo que é uni ver sal, por
exem plo, o res pe i to aos di re i tos hu ma nos; efê me ro é o 
que não se ba se ia na qui lo que, na His tó ria, per ma ne ce 
como sem pre, por exem plo, a uto pia de que se pode
ter pro ces sos ci vi li za tó ri os nos qua is nem se ne ces si ta 
de anis tia. O que é efê me ro é a di ta du ra mi li tar, e o Mi -
nis tro da Edu ca ção de ve ria sa ber dis so. 

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SENADOR ROBERTO FREIRE.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, cer ca de 40 anos
atrás, mi lha res de jo vens bra si le i ros ide a lis tas, dan do
con ti nu i da de a uma bela tra di ção, in te gra ram-se em
ge ne ro sos mo vi men tos que pre ten di am re for mar e
mo di fi car o Bra sil, tor nan do-o mais de mo crá ti co, igua -
li tá rio e jus to. Mu i tos de les par ti ci pa vam do mo vi men to
es tu dan til, li de ra do pela UNE, e dos mo vi men tos po -
pu la res de cul tu ra, en tre os qua is o CPC, que fe -
cundaram e re no va ram a cul tu ra bra si le i ra. 

Com a pos se do Pre si den te João Gou lart, em
1961, ini ci ou-se uma pro fí cua co o pe ra ção en tre es -
ses mo vi men tos e o go ver no, par ti cu lar men te na área 
do en tão Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra, nas ges -
tões su ces si vas de Pa u lo de Tar so e Jú lio Sam ba qui.
Fru to des sa co o pe ra ção foi a Cam pa nha de Alfa be ti -
za ção (de fato uma cam pa nha edu ca ti va de mas sas),
ini ci a da em 1962, no Mi nis té rio do Tra ba lho, sob a
ges tão de Almi no Afon so, e com base no mé to do Pa -
u lo Fre i re, que fora em pre ga do com gran de êxi to no
Rio Gran de do Nor te. 

Trans fe ri da para o Mi nis té rio da Edu ca ção e
Cul tu ra a Cam pa nha de Alfa be ti za ção foi ex tin ta, em
mar ço de 1963, pelo mi nis tro Pa u lo de Tar so, com o
pro pó si to de um novo es for ço mais am plo e pro fun do.
Assim, ele logo cri ou a Co mis são de Cul tu ra Po pu lar
com a fi na li da de de im plan tar, em Bra sí lia, um pla no
pi lo to de al fa be ti za ção, com o mé to do Pa u lo Fre i re e
pro mo veu o 1º Encon tro Na ci o nal de Alfa be ti za ção e
Cul tu ra Po pu lar. Na su ces são des ses even tos, com o
ob je ti vo de se al fa be ti za rem, até 1965, 5 mi lhões de
bra si le i ros ins ti tu ci o na li zou-se, já na ges tão de Jú lio
Sam ba qui, no MEC, o Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti -
za ção (PNA), que en vol via em sua co or de na ção a
UNE e o CPC, e que de ve ria ser im ple men ta do atra vés 
dos sin di ca tos, en ti da des re li gi o sas e or ga ni za ções
po pu la res e es tu dan tis, es ten den do-se a todo o país a
ex pe riên cia de Bra sí lia. Ime di a ta men te, com toda a
trans pa rên cia e com am plo no ti ciá rio, in clu si ve dos
me i os de co mu ni ca ção opo si ci o nis tas, abri ram-se ins -
cri ções para o pri me i ro cur so de for ma ção de co or de -
na do res e ini ci a ram-se os cur sos para o tre i na men to
de al fa be ti za do res, pre ce di dos de uma pro va de se le -
ção, no Ma ra ca nã zi nho, com a pre sen ça de 5.000,
dos 7.000 ins cri tos, e que per mi tiu o apro ve i ta men to
de cer ca de 1.000 pes so as.

Toda esse pro mis sor, de mo crá ti co e ide a lis ta
es for ço foi bru tal men te in ter rom pi do pela di ta du ra mi -
li tar, ins ta la da em abril de 1964: a UNE e o CPC fo ram 
in cen di a dos e fe cha dos, o PNA foi ‘re vo ga do", logo
no dia 14 de abril, mu i tos dos seus co or de na do res e
ins tru to res, con for me li de ran ças da que las en ti da des,
pre sos, tor tu ra dos, cas sa dos e exi la dos, to dos, in clu -
si ve os ex-ministros Pa u lo de Tar so e Jú lio Sam ba qui.

Nada de es tra nho, nem ca u sa es pan to, que a
di ta du ra fas cis ta as sim agis se. Mas es tar re ce a con -
du ta do atu al Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to
que, in clu si ve, tem exer ci do com com pe tên cia – de -
ve mos re co nhe cer – suas fun ções mi nis te ri a is. Até
1994, o MEC con ce deu anis tia a al guns dos in te gran -
tes do PNA e do Mo vi men to de Cul tu ra Po pu lar. Mas
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des de en tão não o tem fe i to, pro cras ti nan do e ame a -
çan do di re i tos lí qui dos e cer tos.

Com efe i to, em ou tu bro da que le ano, o Pre si den -
te da Co mis são Espe ci al de Anis tia, cri a da no âm bi to
do MEC, so li ci tou ao Con sul tor Ju rí di co do mi nis té rio,
Dr. Esme ral do Ma lhe i ros, uma Nota Téc ni ca so bre a
le gi ti mi da de da con ces são da anis tia prin ci pal men te
em re la ção aos in te gran tes do Mo vi men to de Cul tu ra
Po pu lar e do Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti za ção.

Pou cas ve zes, na mi nha vida, in clu si ve como
ad vo ga do e mem bro das Co mis sões de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça da Câ ma ra e do Se na do, vi re u ni dos tan tas
chin ca nas e tan tos ar gu men tos fa la ci o sos como no
ci ta do pa re cer. Para o Dr. Ma lhe i ros, a anis tia não se
jus ti fi ca ria por que o Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti za -
ção teve du ra ção efê me ra...; o ór gão se quer foi ex tin -
to, ten do ha vi do na ver da de a sim ples re vo ga ção do
de cre to ins ti tu i dor...; e ago ra, a bar ba ri da de, essa re -
vo ga ção do de cre to ins ti tu i dor, sen do de na tu re za ge -
né ri ca, não teve por mira per se guir su pos tos ser vi do -
res por mo ti vo po lí ti co. Além do mais, o ato re vo ga tó -
rio nem de lon ge pode ser aco i ma do de ato de ex ce -
ção, pos to que exer ci do nos li mi tes da com pe tên cia
do agen te que o pra ti cou, obe de ci dos os pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is en tão vi gen tes...; os in te gran tes
do PNA não ocu pa vam car go efe ti vo ou em pre go per -
ma nen te e, con se quen te men te, não se lhes apli ca o
be ne fí cio da anis tia...; e por es ses des ca mi nhos é
que vai o pa re cer, não ha ven do ne ces si da de de ou -
tras ci ta ções, a não ser mais uma. Como o Mi nis té rio
per deu ou de sen ca mi nhou os do cu men tos re la ti vos à 
si tu a ção fun ci o nal dos in te gran tes do PNA e do Mo vi -
men to de Cul tu ra Po pu lar, in ver te-se o ônus da pro va: 
eles é que te ri am que pro var sua con di ção!!!

Um pe que no pa rên te se. Como mi nha me mó ria
não é efê me ra, gos ta ria de lem brar que en tre os efê -
me ros par ti ci pan tes do PNA es ta vam Be ti nho, de sa u -
do sa me mó ria, o gran de po e ta Fer re i ra Gul lar e o
hoje se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

É cla ro que tais ab sur dos fo ram con fron ta dos,
in clu si ve na pró pria Co mis são Espe ci al de  anis tia e
no mi nis té rio, mas so bre tu do pela Asso ci a ção Na ci o -
nal dos Anis ti a dos do Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti -
za ção (ANAP). Ape sar dis so, a chin ca na ar ras tou-se
até 01/07/99, quan do o mi nis tro Pa u lo Re na to aco -
lheu e trans for mou em de ter mi na ção, a su ges tão da
Con sul to ra Ju rí di ca Lú cia Ma ga lhães Lem gru ber, en -
dos san do, in te gral men te, o Pa re cer nE 495/99
CAC/CONJUR, da la vra do Dr. Esme ral do Ma lhe i ros
e no sen ti do de a Co mis são Espe ci al de Anis tia re ver
to dos os pro ces sos de anis tia, re la ti va men te aos pos -
sí ve is in te gran tes do Pro gra ma Na ci o nal de Alfa be ti -

za ção – PNA e do Mo vi men to de Cul tu ra Po pu lar.
Impor ta di zer que tal pa re cer da la vra do Dr. Esme ral -
do Ma lhe i ros já foi am pla men te re fu ta do na Jus ti ça.
Inú me ros ju í zes Fe de ra is têm dado ga nho de ca u sa a 
to dos que a ela re cor re ram, nun ca aco lhen do os ar -
gu men tos do mi nis té rio. O pró prio STJ, em agos to de
1998, con ce deu man da to de se gu ran ça a um im pe -
tran te. Ape nas dois me ses e 15 dias an tes da su ges -
tão da Con sul to ra e do ato do mi nis tro, o Me ri tís si mo
Juiz Ti tu lar da 10 – 10A. VF Rio de Ja ne i ro, Dr. Alber -
to No gue i ra Jú ni or, de mo liu àque le pa re cer em sen -
ten ça pro fe ri da em 15/04/99. 

Mas o Mi nis té rio pre fe re não se su bor di nar à
Jus ti ça, ape gan do-se ao es drú xu lo pa re cer que, em
to dos os seus ter mos, re ve la um cla ro ca rá ter re van -
chis ta. E o mais  las ti má vel é que à fren te des se Mi -
nis té rio es te ja um lí di mo re pre sen tan te de um go ver -
no de per se gui dos, cas sa dos, exi la dos e in jus ti ça dos, 
a par tir do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca e de seu
Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, Pre si den te da UNE de
en tão, e por tan to um dos co or de na do res, à épo ca, da
Cam pa nha Na ci o nal de Alfa be ti za ção. Qu an do se pre -
ci sa tan to de so li da ri e da de e de mo bi li za ção da so ci e -
da de pe los di re i tos hu ma nos e pe los va lo res de mo crá -
ti cos, de se trans mi tir tudo isso à nos sa ju ven tu de, o
ME, em vez de cha mar aque les ide a lis tas e con de co -
rá-los, de sen ca de ia con tra eles uma nova per se gui ção 
po lí ti ca.

O efê me ro, em ter mos his tó ri cos, é bom não es -
que cer, Mi nis tro, qua se sem pre está re la ci o na do com 
a du ra ção do ar bí trio! A di ta du ra que o diga!

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sr. Pre -
si den te peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Lú dio Co e lho, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, 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) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª fi ca rá ins cri to
para fa zer sua co mu ni ca ção em pri me i ro lu gar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – 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 tem a pa la vra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, igual men te, peço 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) – Inscre vo
V. Exª em se gun do lu gar.
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Con ce do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao 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 re la tó rio so bre 
a ”Si tu a ção Mun di al da Infân cia – 2000“, do Fun do das
Na ções Uni das para a Infân cia – Uni cef, de nun cia que, 
no Bra sil, a 9ª eco no mia do mun do, 21 mi lhões de cri -
an ças per ten cen tes a fa mí li as com ren da per ca pi ta
in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo vi vem na mi sé ria. Des se
to tal, três mi lhões de in fan tes exer cem al gum tipo de
tra ba lho e não fre qüen tam a es co la, se gun do o do cu -
men to re cen te men te di vul ga do. 

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 85, de
1999, que ofe re ce mos à apre ci a ção dos Srs. Con gres -
sis tas, pre ten de, re co nhe cen do essa re a li da de, que o
in ci so XXXIII do art. 7º da Car ta Mag na pas se a pro i bir
o ”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 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“, con for me é es ta be le ci do hoje.
Ou seja, es tou pro pon do uma mo di fi ca ção na Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, quan do al te ra mos para 16 anos a 
ida de mí ni ma para in gres so no mer ca do de tra ba lho.

Jus ti fi can do-a, lem bra mos que cer tas nor mas
ju rí di cas dis tan ci a das da re a li da de so ci al em que vi -
ve mos de i xam de re pre sen tar con tri bu i ção vá li da
para um or de na men to le gal efe ti va men te jus to. Nor -
mas que se afas tam do dia-a-dia da so ci e da de, ain da
quan do de grau su pe ri or, não são efi ca zes. Esse é o
caso de se ha ver ele va do a ida de mí ni ma do in gres so 
do me nor no mer ca do de tra ba lho, de 14 para 16
anos, na for ma es ta be le ci da pela Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 20, de 1998.

De cer to, essa al te ra ção pro vém da pre o cu pa -
ção dos Srs. Con gres sis tas com o pro ble ma da ex plo -
ra ção de mão-de-obra de jo vens e cri an ças. De fato,
mi lhões de fa mí li as vi vem em es ta do de ex tre ma po -
bre za, ten tan do emer gir des sa si tu a ção pela mo bi li -
za ção do gru po na ten ta ti va de ob ter qual quer tra ba -
lho e al gum ali men to.

Esse qua dro que clas si fi ca mos de gran de in jus -
ti ça é tan to mais do lo ro so quan do con si de ra mos que
os fi lhos das clas ses mais pri vi le gi a das em pre gam
seu tem po com es tu dos e ati vi da des com ple men ta -
res, ao pas so que as cri an ças e os ado les cen tes po -
bres são obri ga dos a tra ba lhar, em de tri men to até da
pró pria edu ca ção bá si ca. 

Ou tra for te ra zão a re co men dar o de ci si vo aco -
lhi men to da nos sa pro pos ta re la ci o na-se ao ele va do
nú me ro de me no res que, sem aces so, por mo ti vo de
ida de, às ocu pa ções do mer ca do for mal de em pre go,

re cor rem às al ter na ti vas pe ri go sas das ruas em bus -
ca de al gu mas mo e das, sem pre in su fi ci en tes para
pa gar um mo des to pra to de co mi da e, quem sabe,
pro te gê-los da ame a ça da des nu tri ção.

A res pe i to, pes qui san do o con te ú do de Con ven -
ções da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT, 
ve ri fi ca mos que a ida de mí ni ma para o exer cí cio da
ati vi da de la bo ral, ini ci al men te fi xa da em 14 anos, foi
ele va da para 15 anos. Ocu pa ções in sa lu bres ou com -
pro me te do ras do de sen vol vi men to mo ral, psí qui co e
so ci al exi gi ri am a ida de mí ni ma para o tra ba lho ele va -
da para 18 anos. 

A Con ven ção 138, re su min do o po si ci o na men to
mais re cen te da Orga ni za ção, pre co ni za para o tra ba -
lho a ida de mí ni ma de 15 anos, com a obri ga ção de se
ga ran tir a es co la ri da de mí ni ma de 1º grau, sem tra ba -
lho. Admi te, po rém, que pa í ses em de sen vol vi men to fi -
xem a ida de de 14 anos para o tra ba lho e, ex cep ci o nal -
men te, a de 12 anos, em caso de apren di za gem, com a
con di ção de os sig na tá ri os de sen vol ve rem po lí ti cas de
ele va ção pro gres si va da ida de mí ni ma. 

Exi ge, no en tan to, que as ati vi da des ca pa zes de 
afe tar 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 18
anos, to le ran do-se a ida de de 16 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.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao emi nen te Se -
na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Car los Pa tro cí nio, or gu lho sa men te, sou um
dos sig na tá ri os da emen da de V. Exª. Te nho acom pa -
nha do sua vida par la men tar e vejo que V. Exª, como
mé di co, vem se pre o cu pan do com esse tema há mu i -
tos anos e cul mi na ago ra com a apre sen ta ção des sa
emen da. Cre io que o gran de pro ble ma que en fren ta -
mos – e te nho cer te za de que V. Exª co me ça a abor -
dar este as pec to tam bém – é que, às ve zes, o le gis la -
dor pen sa – e eu dis se isso quan do da dis cus são da
Emen da nº 20 – que com lei se re vol vem to dos os
pro ble mas. Re cor do-me de um de ba te ocor ri do na
épo ca em que o Con gres so Na ci o nal fi xa va o va lor do 
sa lá rio mí ni mo. Em uma vo ta ção, o Se na dor Ro ber to
Cam pos es ta va dis cur san do da tri bu na so bre o li mi te
para o va lor do sa lá rio mí ni mo, que es ta va em tor no
de US$80, e a Opo si ção que ria ele vá-lo para US$150 
– ou o equi va len te a cru ze i ros na épo ca. O Se na dor
Ro ber to Cam pos, en tão, dis se o se guin te: ”O erro do
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le gis la dor é achar que, por lei, re sol vem-se to dos os
pro ble mas. Se pu dés se mos fi xar um sa lá rio mí ni mo
real por lei, por que fi xá-lo em ape nas US$150? Va -
mos fi xá-lo em US$5 mil en tão, já que é por lei...“
Con ti nu ou S. Exª di zen do: ”Se ria mu i to bom que vo -
tás se mos hoje no Se na do uma lei me di an te a qual,
ama nhã, todo bra si le i ro ama nhe ce ria com 10 qui los
de ouro em ba i xo da cama.“  O di fí cil se ria ar ran jar os
10 qui los de ouro e ir lá co lo car em ba i xo da cama de
cada um. De modo que a lei às ve zes não re sol ve. Há, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma Emen da à Cons ti tu i -
ção que ins ti tui como obri ga ção do Esta do a ha bi ta -
ção. A edu ca ção é obri ga ção do Esta do, no en tan to
ve mos a qua li da de da edu ca ção que o Esta do está
for ne cen do. Se gu ran ça é obri ga ção do Esta do; en tre -
tan to, se os ci da dãos não co lo ca rem gra des em suas
ca sas, o la drão as rou ba. Se não fi car mos aten tos
nas ruas, po de mos ser as sal ta dos. A as sis tên cia mé -
di ca é obri ga ção do Esta do, mas te mos que pa gar
pla nos de sa ú de par ti cu la res. V. Exª, como mé di co,
co nhe ce a re a li da de da as sis tên cia mé di ca pú bli ca.
Então, te mos que co me çar a dis cu tir ago ra o gran de
pro ble ma que é a ques tão so ci al. V. Exª age mu i to
bem adi an tan do um pou co da ida de do me nor para o
in gres so no mer ca do de tra ba lho, pois, ao co me çar
como apren diz, ele já es ta rá con se guin do le var al gu -
ma co i sa para casa. Mas o gran de pro ble ma da área
so ci al hoje tal vez es te ja exa ta men te na le gis la ção de
com ba te à po bre za que vem aí, com a pos si bi li da de
de a fa mí lia não obri gar aque le me ni no a cair na rua
ou ir para o em pre go mu i to cedo para su prir suas ne -
ces si da des, e às ve zes até um pro ble ma edu ca ci o -
nal, de pais que ex plo ram o fi lho, não tra ba lham como 
de vi am e co lo cam o fi lho na men di cân cia, em tra ba -
lho hu mi lhan te, – V. Exª já co lo ca uma sal va guar da
na sua emen da – em tra ba lho no tur no, em tra ba lho
pe no so, fa ti gan te...

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Insa lu bre.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Tam bém
previs to aí. De modo que, com mu i to or gu lho, sou um
dos sig na tá ri os, que ro vo tar a fa vor e o cum pri men to.
Sen do essa emen da da la vra de V. Exª, é uma re co -
men da ção ao País e ao Con gres so. V. Exª, como mé di -
co, tem-se de di ca do mu i to ao es tu do des se pro ble ma,
que tam bém é mé di co e so ci al, na área da cri an ça e do
ado les cen te bra si le i ro. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, bri lhan te como sem pre,
emi nen te Se na dor. Como V. Exª vai per ce ber no de -
cor rer do meu dis cur so, ob ser va mos que o jo vem no
nos so País faz os oito anos do en si no bá si co e ter mi -

na aos quin ze anos; se não for fa zer o cur so ime di a ta -
men te se guin te, fica à toa, sem fa zer nada. Então po -
de ría mos per mi tir que esse jo vem de 15 anos já in -
gres sas se for mal men te no mer ca do de tra ba lho, por -
que a Cons ti tu i ção per mi te que se ad mi ta como
apren di zes cri an ças ou jo vens de até 14 anos, mas
15 anos já se ria for mal men te, com car te i ra as si na da,
con for me pre co ni za a OIT, Orga ni za ção Inter na ci o nal 
do Tra ba lho. Sa be mos a re a li da de do nos so País. É
como a dis cus são so bre a ques tão das ar mas. V.Exª
é au tor de um dos pro je tos que que rem er ra di car, de -
fi ni ti va men te, o por te de arma em nos so País. Ain da
não li o subs ti tu ti vo dos re la to res, mas cre io que isso
é mu i to te me rá rio. Pen so que o ci da dão tem o di re i to
de ter uma arma den tro da sua casa. O que pode ini bir 
um ban di do de as sal tar uma re si dên cia tal vez seja o
te mor de ter uma arma lá den tro. Se ele ti ver cer te za
que nin guém tem arma em casa, essa en tão já es ta rá
as sal ta da. 

V.Exª sabe bem que a lei nem sem pre aca ba por 
pro du zir aqui lo que in ten ci o na mos.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, por sua vez, ten de a atre lar a ida de mí ni ma
para o tra ba lho àque la em que o me nor te nha con clu í -
do o pri me i ro grau es co lar. Aqui, em ge ral, a cri an ça
in gres sa na es co la aos 7 anos de ida de, de acor do
com a lei, e, aos 15, nor mal men te con clui essa eta pa
de es tu dos. Então, como a gran de ma i o ria das cri an -
ças ter mi na sua fase es co lar após o pri me i ro grau, a
pro i bi ção ora im pos ta pela Lei ma i or acar re ta que es -
ses me no res fi quem fora do mer ca do de tra ba lho, ex -
ce to na cir cuns tân cia de se rem con tra ta dos na con di -
ção de apren diz. 

Qu an do se tra ta do apren di za do do me nor, to -
dos sabem que ins ti tu i ções como o Se nai, o Se nac e
o Se nar não têm ca pa ci da de para o aten di men to da
de man da exis ten te. Assim, já aos 15 anos es ses me -
no res, pos su i do res de cer ti fi ca do de con clu são do pri -
me i ro grau de en si no, di fi cil men te po dem in gres sar
no mer ca do de tra ba lho, por quan to a ida de mí ni ma
para isso, de acor do com a in di gi ta da Emen da Cons -
titu ci o nal n.º 20, pas sou a ser de 16 anos.

Em abo no de nos sa ini ci a ti va, tam bém me re ce
re gis tro re cen te es tu do do ad vo ga do Gal di no Mon te -
i ro do Ama ral, Che fe do De par ta men to Ju rí di co da
Fe de ra ção dos Empre ga dos no Co mér cio do Esta do 
de São Pa u lo – FECESP, para quem a al te ra ção da
ida de mí ni ma para o tra ba lho, pro mo vi da pela
Emen da 20/98, é ”ques tão que há tem pos tem ca u -
sa do mu i ta ce le u ma nos me i os ju rí di cos e tam bém
sin di ca is do País“. Se ria essa, en tre tan tas ou tras,
al te ra ção que não de ve ria ser fe i ta ”sem um am plo
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de ba te com a so ci e da de“, pelo fato de ca u sar ru i do -
sa mo di fi ca ção nas re la ções so ci a is, ”mais pre ju di -
can do a con vi vên cia so ci al que a faci li tan do“. 

O ”au men to da ida de para o me nor
não-aprendiz e para o apren diz po der se em pre gar
trou xe à tona uma sé rie de pro ble mas, al guns gra ves, 
para essa ca te go ria de tra ba lha dor“. Tam bém, su ge -
riu a re fle xão e o de ba te de ques tões ju rí di cas re le -
van tes, a par tir do fato de as Cons ti tu i ções, ”sem pre
que pos sí vel“, atre la rem ”a ida de li mi te para o tra ba -
lho à ida de em que o me nor con clui os es tu dos de pri -
me i ro grau“, con for me adi an ta mos. No Bra sil, ”as cri -
an ças ini ci am o pri me i ro grau aos 7 anos, por que as -
sim dita a le gis la ção vi gen te, e aos 15, re gra ge ral,
com ple tam es ses es tu dos“. 

Com a al te ra ção pro du zi da, ou seja, a Emen da nº
20, o me nor não po de rá tra ba lhar, caso não te nha sido
con tra ta do como apren diz, aos 14 anos. Será um ano
de ”ócio obri ga tó rio“, quan do ”é sa bi do por to dos nós
que o ócio é um mau con se lhe i ro“. Não se há de crer
que es ses me no res se gui rão cur san do o se gun do grau, 
”nes te país ca ren te de es co las gra tu i tas des se ní vel“.
Inda ga en tão: ”quem irá cus te ar os es tu dos de se gun do 
grau des se me nor? Seus pais, cu jos sa lá ri os mal dão
para a so bre vi vên cia“?

Enten de que a mu dan ça na Cons ti tu i ção ge rou
pro ble mas tam bém na área do apren di za do do me -
nor, uma vez que as es co las de di ca das à for ma ção do
me nor apren diz, como as man ti das pe los as si na la dos
Senai, Senac e Senar, en tre ou tras, a isso não se vêm
de di can do como no pas sa do. Antes, os seus cer ti fi ca -
dos cor res pon di am le gal men te à de ter mi na da pro fis são 
e ao gi ná sio; hoje, ates ta tão-somente a con clu são do
se gun do grau. 

Por tan to, além de não es ta rem apren den do
uma pro fis são, es ses me no res re pre sen tam ou tra es -
pé cie de pro ble ma a re que rer so lu ção: com ple ta dos
os seus 15 anos e pos su in do o cer ti fi ca do de con clu -
são do pri me i ro grau, não po dem con ti nu ar em pre ga -
dos, uma vez que a ida de li mi te para a con tra ta ção de 
me nor não-aprendiz está fi xa da a par tir dos 16 anos.
Tam bém o me nor apren diz, que ter mi nou o apren di -
za do aos 15 anos, numa de ter mi na da em pre sa, se for 
dis pen sa do ou pe dir de mis são, fi ca rá im pe di do de
em pre gar-se em ouro lu gar, vis to que, em bo ra pro fis -
si o nal men te for ma do, tem me nos de 16 anos.

Os me no res en tre 12 e 16 anos, se jam ou não
aprendi zes, que tra ba lha vam quan do da pro mul ga -
ção da Emen da, se des pe di dos, tam bém não po de -
rão ser con tra ta dos por ou tra em pre sa, face à mes ma 
pro i bi ção. Per gun ta, en tão, o Con sul tor da FECESP,
”que fa rão es ses me no res, não po den do se em pre gar 

no va men te? Pe ram bu lar pe las ruas? O que fa rão
aque les que pre ci sam do em pre go para aju dar na
ren da fa mi li ar, nes te País, cu jos tra ba lha do res ga -
nham ín fi mos sa lá ri os, em sua ma i o ria, que não dão
para sua so bre vi vên cia e de seus fa mi li a res?“

Deve mos lem brar, ain da, o po si ci o na men to do
Dr. Ge ral do Ma ge la e Sil va Me ne zes, Juiz do Tra ba lho
no Esta do de Per nam bu co, que con si de ra a atu al re -
da ção cons ti tu ci o nal, que a pro pos ta pre ten de mo di fi -
car, como uma da que las ”nor mas ju rí di cas, edi ta das
pelo Po der Pú bli co que, por sua ab so lu ta dis cre pân cia
com a re a li da de so ci al, em nada con tri bu em para o al -
can ce de um or de na men to jus to“, por quan to ”ca re cem
de efi cá cia as leis, mes mo de es ta tu ra cons ti tu ci o nal,
que se di vor ci am da ex pe riên cia da so ci e da de“.

Dessa for ma, ”an tes de mo di fi car a Lei, co lo can -
do na clan des ti ni da de tra ba lha do res mi rins e to ma do -
res de ser vi ços, é pre ci so que os di ri gen tes pú bli cos
se com pe ne trem da im pe ri o sa ne ces si da de da am pli -
a ção de pro gra mas as sis ten ci a is e a in ser ção de ado -
les cen tes no tra ba lho edu ca ti vo. Edi fi can te ins tru -
men to da dig ni da de hu ma na, o tra ba lho eno bre ce a
pes soa, adul ta, jo vem ou cri an ça. Incum be ao Esta do
e à so ci e da de ga ran tir a pro te ção do tra ba lho na in -
fân cia e na ju ven tu de. Assim, re du zem-se a de lin -
qüên cia in fan til e a mar gi na li da de, evi tan do que o jo -
vem ou a cri an ça tro que uma vas sou ra pela pros ti tu i -
ção, ou uma ca i xa de en gra xa te por uma arma“.

Por sua vez, o pro fes sor Ives Gan dra da Sil va
Mar tins Fi lho, da ca de i ra de Di re i to Pú bli co da Uni -
ver si da de de Bra sí lia, cos tu ma as si na lar que ”o pa -
no ra ma mun di al apon ta para a não uti li za ção do me -
nor de 14 anos como for ça de tra ba lho“, so bre tu do nos 
pa í ses de sen vol vi dos, nos qua is essa fase da exis tên -
cia é ocu pa da ex clu si va men te pela for ma ção edu ca ti -
va. Exem plo evi den te de sub de sen vol vi men to se ria
”ter-se como eco no mi ca men te ati va par te da po pu la -
ção com ida de in fe ri or a 14 anos“. O nos so País apre -
sen ta ria um qua dro tí pi co de na ção sub de sen vol vi da,
em face de ofe re cer ”o ín di ce mais ele va do de em pre -
go de me no res de 14 anos da Amé ri ca, per den do
ape nas para al guns pa í ses da Áfri ca e da Ásia“.

A Cons ti tu i ção de 1988, acom pa nhan do a ten -
dên cia mun di al de co i bir o tra ba lho do me nor de 14
anos, ”ele vou o pa ta mar etá rio mí ni mo da ati vi da de
pro du ti va de 12 para 14 anos, res ta be le cen do aque le
que já se en con tra va pre vis to na Car ta Po lí ti ca de
1946“, e que fora di mi nu í do pelo art. 165 da Car ta Po -
lí ti ca de 1967. Por tan to, en con tran do-se me nor de 14
anos la bo ran do em em pre sa sem ser na con di ção de
apren diz, a re la ção em pre ga tí cia de ve ria ser des fe i ta, 
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ga ran ti do ao me nor o di re i to às ver bas sa la ri a is e in -
de ni za tó ri as.

E, em de po i men to a ser tam bém con si de ra do, o
Mi nis tro Arnal do Süs se kind já sus ten ta va, há uma dé -
ca da, que, ”não obs tan te as nor mas de tra ta dos mul ti -
la te ra is, de cons ti tu i ções e de leis na ci o na is, a ver da -
de é que mi lhões de me no res tra ba lham, sis te má ti ca
ou in ter po la da men te, an tes da ida de mí ni ma para o
tra ba lho“. Isso se da ria, na ava li a ção da Co mis são de
Exper tos da Apli ca ção de Con ven ções e Re co men -
da ções da OIT, por que os me no res são com pe li dos a
pro cu rar tra ba lho, mes mo an tes de al can çar a ida de
le gal, em con se qüên cia da po bre za da fa mí lia, ”qua -
se sem pre es tre i ta men te vin cu la da à fal ta de de sen -
vol vi men to do país em que vi vem“.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Já
con cluo, Sr. Pre si den te.

Ain da acer ca do tema, de ter mi na das cor ren tes
de opi nião re co nhe cem que a am pli tu de da tu te la da
or dem ju rí di ca, de cer ta for ma, ex põe o me nor a uma
po si ção fra gi li za da em face da ex plo ra ção do seu tra -
ba lho. Ou tras, te mem o de sem pre go e o ócio do me -
nor, as si na lan do que a le gis la ção mar gi na li za-o, ao
con trá rio de pro te gê-lo, em pur ran do-o para o de sem -
pre go ou para o se tor in for mal, quan do não para a cri -
mi na li da de. Algu mas em pre sas jul gam que a le gis la -
ção cons ti tui um em pe ci lho à con tra ta ção do me nor,
en quan to gran des ór gãos da im pren sa ava li zam o
tra ba lho in fan til como ne ces sá rio para pre ve nir a de -
lin qüên cia, de fen den do a sua ins ti tu ci o na li za ção.

Pro fis si o na is e téc ni cos que tra ba lham na área
da pro te ção do me nor, con fron ta dos com os pro ble -
mas da po bre za, ora pro je tam a con ces são de pri o ri -
da de à ade qua ção do me nor ao tra ba lho como o meio 
mais efi caz de ge rar ren da ime di a ta, ora su bli nham a
ca rên cia so ci al do me nor e pri o ri zam a ade qua ção do
tra ba lho ao me nor, para ga ran tir a sua or ga ni za ção
em for mas de con vi vên cia so li dá ria, ora, fi nal men te,
en fa ti zam o po ten ci al não re a li za do do me nor e pro -
põem a in te gra ção re cí pro ca en tre o me nor e o tra ba -
lho.

O des com pas so en tre a or dem le gal es ta be le ci -
da e a re a li da de ex pos ta nas ci da des bra si le i ras tem
pro vo ca do re a ções dos es tu di o sos da ciên cia ju rí di -
ca, di vi di dos en tre os que se pre o cu pam com o au -
men to da pro te ção do tra ba lho do me nor, re je i tan do
mu dan ças, e os que, de sa fi a dos pelo de sem pre go
cres cen te e pela evi dên cia da oci o si da de do me nor,
su ge rem me di das de fa ci li ta ção do aces so ao em pre -
go, so bre tu do no se tor for mal.

Com efe i to, es tu do do Insti tu to de Pes qui sas Eco -
nô mi cas Apli ca das – IPEA, de mons tra quan to são gra -
ves os pro ble mas so ci a is bra si le i ros: a ma i o ria (50,2%)
da po pu la ção é po bre, re sul tan do do fato de cer ca de 78 
mi lhões de pes so as dis po rem de ren da men sal in fe ri or
a R$149, o es tri ta men te in dis pen sá vel para as des pe -
sas com ali men ta ção, trans porte e moradia.

A par dis so, Pes qui sa Na ci o nal de Amos tras por
Do mi cí lio – PNAD, do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia 
e Esta tís ti ca – IBGE, re ve la que vi vem no País 43 mi -
lhões de in di gen tes, ou 28% da po pu la ção, ga nhan do 
me nos de R$73 por mês, aquém do su fi ci en te para
uma ali men ta ção con dig na, se gun do os pa drões de
con su mo de ca lo ri as fi xa do pela Orga ni za ção Mun di -
al de Sa ú de – OMS.

Esta mos con clu in do, Sr. Pre si den te, o nos so
pro nun ci a men to, sin te ti zan do que, las tre a da em tão
só li dos ar gu men tos, a pro pos ta al can ça rá o mais ex -
pres si vo apo i a men to dos Srs. Con gres sis tas, cer ta -
men te con ven ci dos de que a me di da, ao lado de pro -
mo ver a com pa ti bi li da de da le gis la ção pá tria per ti -
nen te com o en ten di men to há pou co fir ma do pela
OIT, tem por fi na li da de pre cí pua ga ran tir a opor tu ni -
da de de em pre go aos me no res que com ple tem 15
anos de ida de, res guar dan do-os, como é de vi do, dos
ris cos da oci o si da de, e evi tan do que ve nham a in -
gres sar no mer ca do in for mal de tra ba lho, ao de sam -
pa ro do man to pro te tor da lei.

Mu i to obri ga do pela pa ciên cia, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -

dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que te re mos vo ta -
ção no mi nal na Ordem do Dia de hoje. Em ra zão dis -
so, su ge re àque les que se en con tram em ou tras de -
pen dên ci as da Casa que se di ri jam ao ple ná rio para
par ti ci par da vo ta ção.

Pror ro go por 15 mi nu tos a Hora do Expe di en -
te, ha ven do ora do res ins cri tos para co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
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.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem.) – Gos ta ria de me re cer de V. Exª a de fe -
rên cia para que eu pu des se fa lar tam bém na co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª fica
ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Con ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo co mu ni car
a esta Casa, em meu nome e em nome dos ilus tres
Se na do res Fran ce li no Pe re i ra, José Alen car, Ra mez
Te bet e Ju vên cio da Fon se ca, o fa le ci men to on tem,
em Mi nas Ge ra is, Belo Ho ri zon te, do emi nen te en ge -
nhe i ro Víc tor Andra de Brit to. S. Sª pres tou re le van tes
ser vi ços aos Esta dos de Mi nas Ge ra is e Mato Gros so
do Sul. Tra ta-se de uma ho me na gem que de se ja mos
pres tar a esse emi nen te bra si leiro.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos, con ce do a
pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, à pri me i ra vis ta,
o povo bra si le i ro, por in ter mé dio dos ca na is de co mu -
ni ca ção, é ori en ta do no sen ti do de que o Bra sil, hoje,
não vive um pro ces so in fla ci o ná rio. Lo gi ca men te, to -
dos nós que lu ta mos por uma eco no mia equi li bra da,
em que as em pre sas pos sam in ves tir sem medo de
uma in fla ção ga lo pan te, em que os tra ba lha do res
pos sam re ce ber os seus sa lá ri os sem que os mes -
mos se jam di lu í dos com as al tas dos pre ços, tor -
cemos para que o Bra sil pros si ga num tra ba lho de re -
cu pe ra ção to tal de nos sa eco no mia. Então, à pri me i ra 
vis ta – re pi to , tem-se como ver da de i ra a no tí cia de
que não te mos ne nhu ma in fla ção.  Acon te ce que é a
pró pria Fun da ção Ge tú lio Var gas que di vul ga a no tí -
cia de que, du ran te o Pla no Real, ti ve mos uma va ri a -
ção de pre ços que atin giu 85,3%. Apa ren te men te, em 
tan tos anos, em mais de cin co anos, esse per cen tu al
não sig ni fi ca ria ne nhu ma in fla ção – em se com pa ran -
do com a in fla ção re i nan te an tes do lan ça men to do
Pla no Real. Entre tan to, al guns pro du tos atin gi ram
pre ços alar man tes –  85,3% foi ape nas a mé dia da in -
fla ção des de o lan ça men to do Pla no Real, de 1º de ju -
lho de 94 a 31 de de zem bro de 1999 – al guns pre ços ti -
ve ram al tas in crí ve is.

Sa be mos que, ul ti ma men te, o Go ver no não
tem dado pri o ri da de à cons tru ção de ca sas po pu la -
res, o sis te ma ha bi ta ci o nal bra si le i ro so freu qua se que
uma dé bâ cle . A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral fi nan cia,
mas não fi nan cia na mes ma pro por ção do cres ci men to 
po pu la ci o nal do nos so País. Os alu guéis du ran te o
Pla no Real, se gun do va lo res ob ser va dos até 31 de de -
zem bro do ano pas sa do, su bi ram  390,64%.  As co mu -
ni ca ções – e aí es tão em bu ti das as ta ri fas do pró prio
Go ver no – su bi ram 292,65%; o te le fo ne fixo, por
exem plo, que é o te le fo ne re si den ci al, su biu 291,9%; a
ha bi ta ção teve uma alta de 212,15%; o gás de bo ti jão
ou gás de co zi nha su biu 208,18%; a ga so li na teve uma 
alta de 129,28%; a ener gia elé tri ca, 122,84%. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O tem po
de V. Exª está es go ta do, Se na dor Va la da res. V. Exª
deve se lem brar que a sua ins cri ção foi para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES – Vou 
ter mi nar, en tão. 

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, não que ro fa zer
uma aná li se, que ro ape nas aler tar o Go ver no: du -
ran te a ad mi nis tra ção do Pla no Real hou ve in fla -
ção – para os alu guéis, ela che gou a 390%! É a
hora e a vez de o Go ver no se sen si bi li zar e im pe -
dir que o tra ba lha dor seja mais pe na li za do com o
con ge la men to dos sa lá ri os. É pre ci so que haja au -
men to de sa lá ri os para o tra ba lha dor, por que du -
ran te to dos es ses anos o tra ba lha dor per deu com
o pro ces so in fla ci o ná rio.

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, por cin -
co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

S. Exª é o úl ti mo ins cri to para essa fi na li da de.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro co mu ni -
car à Casa, no exa to mo men to em que as su me a Pre -
si dên cia o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que o
nos so par ti do, hoje pela ma nhã, numa de mons tra ção
de uni da de, numa de mons tra ção de pre o cu pa ção com 
os des ti nos da nos sa ins ti tu i ção e do pró prio País, re e -
le geu por acla ma ção, sem ne nhu ma dis cor dân cia, o
De pu ta do Ino cên cio de Oli ve i ra como lí der de nos sa
ban ca da na Câ ma ra Fede ral.

A re u nião foi de alta ex pres são. A ela es ta vam
pre sen tes os lí de res do par ti do, a co me çar por seu
pre si den te, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, pelo Pre -
si den te des ta Casa, o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães e pelo Vi ce-Presidente da Re pú bli ca Mar co
Ma ci el, que se jun ta ram a ou tros lí de res e à ban ca da 
com ple ta do par ti do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ino cên cio de Oli ve i ra re ve la, as sim, sua ca pa -
ci da de de li de ran ça e de mons tra que está em pe nha -
do em exer cer, com todo o ri gor e den tro do prin cí pio
da aus te ri da de e do des te mor, a li de ran ça que tan to
in te res sa a esta Na ção e, par ti cu lar men te, ao nos so
par ti do.

Era essa a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te.

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. Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si dent e.

186 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



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 em exer cí cio, Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2000

Re gu la men ta o art. 37, X, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É fi xa da a data de 20 de ja ne i ro de cada

ano para a re vi são ge ral anu al de que tra ta o in ci so X
do ar ti go 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral na re da ção dada 
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998.

Art. 2º Para a apli ca ção do dis pos to no ar ti go
an te ri or o ín di ce é o da in fla ção no pe río do, cal cu la do
pela Fun da ção Ge tú lio Var gas.

Art. 3º Os efe i tos des ta lei vi go ra rão a par tir da
data da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988 e da pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 1998.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os ser vi do res pú bli cos não têm tido au men to de 
re mu ne ra ção há seis anos. Há seis anos têm tido sua
re mu ne ra ção de fa sa da em re la ção ao cus to de vida.
Há seis anos, o de ter mi na do no in ci so X do ar ti go 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral não é apli ca do.

A não-aplicação da nor ma cons ti tu ci o nal en se -
ja rá a ini ci a ti va de um man da to de in jun ção? Em re la -
ção a cada um dos po de res?

Como se sabe, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re -
ci pi en dá rio do re mé dio ju rí di co, tem, sis te ma ti ca men -
te, co bra do do Po der Le gis la ti vo a edi ção de nor mas,
hi e rar qui ca men te per ti nen tes, para so lu ci o nar os ca -
sos pen den tes de não cum pri men to de co man do
cons ti tu ci o nal. E tem as si na la do pra zo para tal, ge ral -
men te de 45 dias para a edi ção da nor ma e mais 15
para a san ção pre si den ci al, o que ul ti ma ria o pro ces -
so le gis la ti vo da lei re cla ma da.

No en tan to, o pro ce di men to men ci o na do não
tem sido efe ti va do.

Uma ou tra pro vi dên cia que po de ria ser to ma da
se ria a es ta be le ci da no ar ti go 103 da Cons ti tu i ção.
Após a de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de por omis -
são, de cla ra da tam bém pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, o po der com pe ten te to ma ria as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as num pra zo de 30 dias, se gun do o co man do
con ti do no § 2º do ar ti go men ci o na do. Esta pro vi dên -

cia, no en tan to, pa re ce in con ve ni en te por re que rer
pro ce di men to com ple xo e de di fí cil e de mo ra da exe -
cu ção.

Pa re ce-nos opor tu na a so lu ção do pro ble ma por 
meio de edi ção de lei que re gu la men te o in ci so X do
ar ti go 37 da Cons ti tu i ção, de ter mi nan do, en fim, a
data e o ín di ce que de vem for ne cer os ele men tos
para a con cre ti za ção da re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção, que deve ser anu al, por meio de lei es pe cí fi ca de
cada um dos po de res, ob ser va dos os de ma is cri té ri os 
cons ti tu ci o na is es ta be le ci dos.

A de ter mi na ção da data foi ale a tó ria, após ape nas 
de ter mi na do pra zo para a di vul ga ção do ín di ce anu al a
ser apli ca do. E o ín di ce é o da in fla ção, que nos pa re ce
mais real, isto é, não se ria pro pri a men te um au men to,
mas mu i to mais uma re po si ção de per das no pe río do.
Não se ten ci o na au men tar ou pres si o nar pos sí vel in fla -
ção, mas ape nas pre ser var o po der aqui si ti vo de clas se
la bo ral tão im por tan te para o País.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000.  – Se -

na dor Luiz Este vão.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou 

fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce -
rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li -
da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se guin te:
....................................................................................

X – a re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser vi do -
res pú bli cos, sem dis tin ção de ín di ces en tre ser vi do -
res pú bli cos ci vis e mi li ta res, far-se-á sem pre na mes -
ma data;

(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 4, DE 2000

Dis põe so bre a co bran ça de pe dá gio
nas ro do vi as bra si le i ras e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A co bran ça de pe dá gio ro do viá rio já ins ti -

tu í da, acor da da ou não en tre as par tes in te res sa das,
pas sa a ser re gi da pela pre sen te lei.

Art. 2º Qu al quer tipo de pe dá gio ro do viá rio será, 
de fi ni ti va men te, es ta be le ci do em fun ção da to ne la -
gem pura do chas si dos ve í cu los, acres ci da de sua
car ga quan do hou ver.
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Art. 3º O Go ver no Fe de ral tem o pra zo de 90
(no ven ta) dias, a con tar da data da apro va ção des ta
lei, para es ta be le cer os va lo res, fra ci o na dos de meia
em meia to ne la da, a fim de co bran ça pe los pos tos de
pe dá gio au to ri za dos.

§ 1º As vi a tu ras no vas te rão os seus pe sos (ta -
ras) es ta be le ci dos e gra fa dos por seus fa bri can tes ou
mon ta do ras, e os usa dos, pe los De trans ou cre den ci -
a dos.

§ 2º Com pe te aos Pos tos de Pe sa gem das Ro -
do vi as ve ri fi car o peso da car ga trans por ta da pe los
ca mi nhões e ôni bus, as sim como a emis são de bi -
lhe te com pro ba tó rio des se peso, com iden ti fi ca ção
da vi a tu ra, data, hora e lo cal da afe ri ção, ser vin do o
mes mo a fim de co bran ça do pe dá gio para aque le
tre cho, ou, se so li ci ta do, até o seu des ti no fi nal, caso
a Nota Fis cal con te nha o en de re ço da en tre ga fi nal
da carga.

§ 3º O bi lhe te emi ti do no Pos to de Pe sa gem
Ro do viá rio como com pro van te de peso da vi a tu ra é
de fé pú bli ca, e como tal será ace i to em to dos os
Pos tos de Arre ca da ção que não pos su am ba lan ça
pró pria.

Art. 4º 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.

Jus ti fi ca ção

“Pas sa gens” – a ori gem his tó ri ca des se ve lho
tri bu to, dos mais an ti gos que se co nhe cem, che gou
ao Bra sil no co me ço do sé cu lo XVIII, em bo ra te nha
ha vi do ten ta ti vas para im plan tá-lo na Ba hia, a fim de
pri vi le gi ar Lou ren ço Cor re ia de Bri to, he rói da guer ra
con tra os ho lan de ses. A par tir de 1700, po rém, as “pas -
sa gens so bre os rios” co me ça ram a ser co bra das e se
mul ti pli ca ram com in crí vel ra pi dez. As ne ces si da des
ge ra das pelo in ten so trá fe go para as mi nas e a ren ta bi li -
da de des se tri bu to fo ram as ca u sas de sua cri a ção. O
tri bu to con ti nu ou a ser co bra do até de po is da in de pen -
dên cia, mas aos pou cos en trou em de ca dên cia. No Se -
gun do Impé rio, as fer ro vi as de ram o gol pe fi nal na sua
exis tên cia. Cu ri o sa men te, o tri bu to res sur giu no Bra sil,
há pou cos anos na pon te Pre si den te Cos ta e Sil va
(Rio_Ni te rói), com o nome ge né ri co de pe dá gio.

Na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos sem pre foi co -
bra do esse di re i to de trá fe go, prin ci pal men te quan do
a obra de en ge nha ria (pon te) ou es tra da de ro da gem
fo ram obras cons tru í das por par ti cu la res, e, as sim

mes mo, o Esta do ti nha, obri ga to ri a men te, de ofe re cer 
uma op ção de trá fe go na mes ma di re ção e sem qual -
quer mo da li da de de co bran ça (pe dá gio).

No Bra sil, com o afã de co pi ar tudo que se faz no 
cha ma do Pri me i ro Mun do, fo ram nes sas es tra das fe -
de ra is en tre gues a pre ços ab sur da men te ba i xos, não
se ofe re cen do ao usuá rio uma op ção gra tu i ta, uma
vez que es sas es tra das fo ram cons tru í das com os im -
pos tos ar re ca da dos dos pro pri e tá ri os dos ve í cu los
par ti cu la res e dos trans por ta do res de pas sa ge i ros e
car gas, in clu si ve o não-usuário, com os va lo res em -
bu ti dos nos pre ços dos com bus tí ve is.

Com o pro je to de lei, que ora es tou apre sen tan -
do, es pe ro me lho rar a si tu a ção de to dos os usuá ri os
de nos sas ro do vi as, prin ci pal men te dos trans por ta do -
res de car gas que pa gam o mes mo pe dá gio, in di fe -
ren te men te, trans por tan do uma car ga de 40 (qua ren -
ta) to ne la das ou es tan do “ba ten do car ro ça ria”, como
di zem, quan do es tão com seus ca mi nhões des car re -
ga dos, va zi os.

Isso tor na-se um ab sur do, e pro cu ro, com este
pro je to, re pa rar essa fa lha.

A ma nu ten ção e a des pe sa prin ci pal de uma ro -
do via va ria de acor do com a to ne la gem que por ela é
tran si ta da.

Assim, nada mais jus to que seja apro va do por
esta Casa de Leis, o pro je to que apre sen to.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.712, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dis põe so bre a co bran ça de pe dá -
gio nas Ro do vi as Fe de ra is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º Esta Lei dis ci pli na a co bran ça de pe dá gio 

pela uti li za ção de ro do vi as fe de ra is, pon tes e obras
de arte es pe ci a is que as in te gram.

Art. 2º Con tri bu in te do pe dá gio é o usuá rio de
ro do via fe de ral sob ju ris di ção do De par ta men to Na ci -
o nal de Estra das de Ro da gem – DNER.

Art. 3º O mon tan te cal cu la do para ser ar re ca da -
do com o pe dá gio não po de rá ul tra pas sar ao ne ces -
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sá rio para con ser var as ro do vi as fe de ra is, ten do em
vis ta o des gas te que os ve í cu los au to mo to res, uti li za -
dos no trá fe go, ne las pro vo cam, bem como a ade qua -
ção des sas ro do vi as às ne ces si da des de se gu ran ça
do trân si to.

Pa rá gra fo úni co. Fica apro va da a Ta be la ane xa
de va lo res do pe dá gio, para o exer cí cio de 1989, que
será anu al men te ajus ta da na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as.

Art. 4º A for ma de co bran ça será dis ci pli na da em 
re gu la men to da pre sen te Lei, nos ter mos do in ci so IV
do ar ti go 84 da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Os pos tos ven de do res de
com bus tí ve is po de rão ser uti li za dos como pon tos de
ven da dos bi lhe tes de pe dá gio.

Art. 5º Qu an do o ve í cu lo for en con tra do tra fe -
gan do em ro do via fe de ral sem o com pro van te do pa -
ga men to do pe dá gio ou fora do pe río do de to le rân cia
de 3 (três) dias de sua va li da de, o usuá rio su je i -
tar-se-á ao re co lhi men to de seu va lor, acres ci do de
mul ta equi va len te a 100% (cem por cen to), cal cu la da
so bre o va lor atu a li za do.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não será apli cá vel
em tre cho de ro do via fe de ral que se en con tre sob ju -
ris di ção do Esta do ou do Mu ni cí pio, ou em tre cho si tu -
a do no pe rí me tro ur ba no do Mu ni cí pio onde o ve í cu lo
es te ja li cen ci a do.

§ 2º (Ve ta do).
Art. 6º O pro du to da ar re ca da ção so men te po de -

rá ser apli ca do no cus te io de des pe sas com a exe cu -
ção dos ser vi ços de que tra ta o ar ti go 3º su pra, pre vis -
tos nos or ça men tos anu a is ou em cré di tos adi ci o na is.

§ 1º No exer cí cio de 1989 e até o mon tan te dis -
po ní vel, a apli ca ção aten de rá aos se guin tes pro gra -
mas:

– Con ser va ção ........................................... 22%
– Res ta u ra ção ........................................... 50%
– Ade qua ção de ca pa ci da de .................... 20%
– Ope ra ção do sis te ma ... ............................8%

§ 2º Em qual quer hi pó te se, é ve da da a apli ca -
ção dos re cur sos pro ve ni en tes do pe dá gio em des pe -
sas com pes so al.

Art. 7º A im plan ta ção, pelo De par ta men to Na ci -
o nal de Estra das de Ro da gem, do pe dá gio ins ti tu í do
nes ta Lei, im pli ca rá sus pen são do atu al men te exi gi do 
em pra ças ou bar re i ras ins ta la das ao lon go das ro do -
vi as fe de ra is.

Art. 8º Os re cur sos pro ve ni en tes do pe dá gio se -
rão re co lhi dos atra vés do Te sou ro Na ci o nal, como re -
ce i ta or ça men tá ria da União, nos ter mos do De cre -
to-Lei nº 1.755(¹), de 31 de de zem bro de 1979.

Art. 9º O Po der Exe cu ti vo ba i xa rá as nor mas
que se fa çam ne ces sá ri as à exe cu ção des ta lei.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 11. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio. – JOSÉ SARNEY, Pre si den te da Re pú bli ca –
José Re i nal do Car ne i ro Ta va res.

ANEXO À LEI Nº 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Sis te ma de Pe dá gio – Men sal 
com Dis cri mi na ção por ida de

Ta be la de Va lo res

Va lor em OTN Men sal
ANO DE 1989

Ca te go ria Des cri ção Nº
 de Ei xos

0 – 7* >7*

1 Motocicleta 2 0,50 0,17

2 Automóvel, Caminhão
Furgão

2 1,00 0,33

3 Ônibus e Caminhão Leves 2 2,00 0,67

4 Ônibus e Caminhão
Médios

3 5,00 1,66

5 Ônibus e Caminhão Pesados 
Semi-Reboque

4 6,00 2,00

6 Ônibus ou Caminhão
Pesados Semi-Reboque

5
ou mais 8,00 2,66

7 “Trailer” 1 1,00 0,33

8 “Trailer” 2 3,00 1,00

9 “Trailer” 3 4,00 1,33

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos de lei do Se na do  que fo ram li dos 
se rão pu bli ca dos e des pa cha dos às Co mis sões com -
pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 7, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
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Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no dis -
pos to na alí nea b do art. 218 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de pe sar
pelo fa le ci men to do jor na lis ta e eco no mis ta de Ser gi pe,
Pa u lo Bar bo sa de Ara ú jo, ocor ri do quin ta-feira, dia 6 de
ja ne i ro, na ci da de de Ara ca ju – SE.

Jus ti fi ca ção

(Em ple ná rio).
Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Se -

na dor Anto nio Car los Va la da res – Se na dor José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem
re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, fa le ceu, no úl ti -
mo dia 7, na ci da de de Ara ca ju, o eco no mis ta e jor -
na lis ta Pa u lo Bar bo sa de Ara ú jo, fi gu ra co nhe ci dís -
si ma em nos so meio so ci al e po lí ti co, prin ci pal men -
te pe las suas po si ções sem pre vol ta das para o for -
ta le ci men to do so ci a lis mo ser gi pa no e bra si le i ro.

O Sr. Pa u lo Bar bo sa de Ara ú jo, nos so com -
panheiro do PSB, era for ma do em Ciên ci as Eco nô mi -
cas pela Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas do Esta do
de Ser gi pe. Fez di ver sos cur sos de es pe ci a li za ção, en -
tre eles o de Pla ne ja men to na Di men são So ci al do De -
sen vol vi men to, pro mo vi do pela Su de ne. Foi eco no mis -
ta do Con de se – atu al Se cre ta ria de Pla ne ja men to do
Go ver no do Esta do de Ser gi pe -; co or de na dor do pla ne -
ja men to do Pro gra ma de Edu ca ção de Mas sa di ri gi do
por Pa u lo Fre i re; cor res pon den te do jor nal O Esta do de 
S.Pa u lo; pro fes sor de Eco no mia da Uni ver si da de Ti ra -
den tes; pro fes sor de Eco no mia da  Uni ver si da de Fe de -
ral de Ser gi pe; Asses sor de Co mu ni ca ção So ci al da
Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe; edi tor do jor nal A Ga -
ze ta de Ser gi pe  na dé ca da de 60. Du ran te vá ri os anos
foi ar ti cu lis ta da Ga ze ta e do jor nal da Ci da de, es cre -
ven do ar ti gos so bre eco no mia, so ci o lo gia e po lí ti ca na -
ci o nal e re gi o nal. Apre sen tou tra ba lhos em con gres sos
bra si le i ros de eco no mia, pu bli cou vá ri os ar ti gos na re -
vis ta Indi ca do res da Con jun tu ra Ser gi pa na, par ti ci -
pou da ela bo ra ção de pla nos de go ver no e pro gra -
mas, exer ceu car gos de con fi an ça no Insti tu to de
Eco no mia e Pes qui sas, INEP, de Ser gi pe e par ti ci pou
ati va men te das ati vi da des do Con se lho Re gi o nal de
Eco no mia na qua li da de de con se lhe i ro. 

Re cen te men te foi ele i to pre si den te do Con se lho 
Re gi o nal de Eco no mia de Ser gi pe, por lar ga mar gem
de vo tos – a pos se se da ria no dia 7 de ja ne i ro de
2000, data do seu se pul ta men to.

Sr. Pre si den te, o pran te a do ti nha uma mi li tân cia
po lí ti ca in ten sa des de a sua épo ca es tu dan til, es ten -
den do-se du ran te toda a sua vida, ten do sem pre
como ide al as trans for ma ções so ci a is no sen ti do de
pro du zir uma so ci e da de equâ ni me, fra ter na e jus ta.

Pre so em abril de 1964, pas sou por um pe río do
de re clu são de dois me ses no 28º Ba ta lhão de Ca ça do -
res. Ten do res pon di do a in qué ri tos po li ci a is mi li ta res,
pos te ri or men te foi ino cen ta do em to dos eles.

Sr. Pre si den te, a ho me na gem que ora fa ze mos 
ao Ba cha rel em Ciên ci as Eco nô mi cas Dr. Pa u lo Bar -
bo sa de Ara ú jo, jor na lis ta de es col, é me re ci da, pois
re fe re-se a um ho mem que hon rou o Esta do de Ser -
gi pe, por in ter mé dio de es tu dos re a li za dos em fa vor
de uma so ci e da de mais jus ta e, prin ci pal men te,
como che fe de fa mí lia, ami go e pro fes sor emé ri to da
Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe e da Uni ver si da de
Ti ra den tes, tam bém em Ara ca ju, no Esta do de Ser gi -
pe.

São es sas as pa la vras, Sr. Pre si den te, que,
nes te mo men to, di ri jo em nome do nos so par ti do à fa -
mí lia do Dr. Pa u lo Bar bo sa de Ara ú jo, me re ce dor des -
sas ho me na gens que ora es ta mos pres tan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, que ro ape nas, com a au to ri za -
ção do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, subs cre -
ver tam bém esse re que ri men to e apo i ar na sua to ta li -
da de o pro nun ci a men to do Se na dor, quan do pro põe
que o Se na do pres te essa ho me na gem ao eco no mis -
ta Pa u lo Bar bo sa, ser gi pa no, fa le ci do na úl ti ma quin -
ta-feira.

Mu i to obri ga do.
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.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º

Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
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É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 8/PT

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do Dr. Ro si -
nha (PT/PR), em subs ti tu i ção ao De pu ta do Arlin do
Chi na glia (PT/SP), para in te grar a Co mis são Espe ci al 
des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.011-3, de 1999, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº
9.615, de 1998, que “ins ti tui a taxa de au to ri za ção do
Bin go”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Ge no i no,
Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de 1999 (nº
40/99, na Câ ma ra dos Depu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre Trans fe rên -
cia de Pre sos, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no do Re i no Uni do da Grã-Bretanha e da 
Irlan da do Nor te, em Lon dres, em 20 de
agos to de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 754, 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 Mo za ril do Ca val can ti. 

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.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 183, DE 1999

(Nº 40/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre
Trans fe rên cia de Pre sos, ce le bra do en tre 
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no do Re i no Uni do da
Grã-Bretanha e da Irlan da do Nor te, em
Lon dres, em 20 de agos to de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre

Trans fe rên cia de Pre sos, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Re -
i no Uni do da Grã-Bretanha e da Irlan da do Nor te, em
Lon dres, em 20 de agos to de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

PARECER Nº 1.147, DE 1999
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.147, de 1999, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº
239, de 1999 (nº 1.816/99, na ori gem), pela
qual o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à de li be ra ção do Se na do o nome do
Se nhor Eloi Fer nán dez Y Fer nán dez, para
ser re con du zi do ao car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP. 

Dis cus são do pa re cer em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –

RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra zer meu de po -
i men to a res pe i to do Sr. Eloi Fer nán dez y Fer nán dez,
que ca u sou ex ce len te im pres são nas res pos tas que
deu, quan do foi sa ba ti na do na Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos, o que foi pre senciado pe los Se na do res
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mem bros da que la Co mis são, mas não pe los de ma is
Se na do res hoje pre sen tes. Então, que ro tra zer o meu
de po i men to ple na men te fa vo rá vel à re con du ção do Sr.
Eloi Fer nán dez y Fer nán dez. Tra ta-se de pes soa de
meu co nhe ci men to há lon go tem po e de uma dig ni -
da de ab so lu ta men te ina ta cá vel, ade ma is, tem uma
his tó ria, uma bi o gra fia de gran de pro je ção nas ati vi -
da des li ga das ao de sen vol vi men to tec no ló gi co. É
uma fi gu ra al ta men te res pe i tá vel em to dos os me i os
uni ver si tá ri os do Rio de Ja ne i ro e do País, em to dos
os me i os de di ca dos à ciên cia e à tec no lo gia e vem
de sem pe nhan do, na Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo,
um tra ba lho ex tre ma men te pro fí cuo, ex tre ma men te
pa trió ti co na de fe sa de to dos os prin cí pi os que nós
tam bém de fendemos.

Sen do as sim, por to dos es ses mo ti vos e pelo
co nhe ci men to que te nho, ma ni fes to a mi nha con cor -
dân cia com a in di ca ção, dan do o meu tes te mu nho
aos ilus tres co le gas, e o faço até mes mo com re go zi -
jo, ten do em vis ta que a re con du ção de Eloi Fer nán -
dez à ANP con ti nu a rá dan do ao País, e es pe ci al men -
te ao meu Esta do, onde se con cen tra a pro du ção de
pe tró leo, uma pers pec ti va enor me men te fa vo rá vel ao 
nos so de sen vol vi men to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Artur da Tá vo la.
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, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, evi den te men te es go tou o as sun to, por que es go ta
o as sun to quem ana li sa uma per so na li da de re pre sen -
ta ti va do es pí ri to pú bli co da for ma sin té ti ca pela qual
ele fez. Mas, como re pre sen tan te do Rio de Ja ne i ro
eu não po de ria tam bém de i xar de apor uma pa la vra
ao que dis se S. Exª.

Eloi Fer nán dez y Fer nán dez per ten ce a uma ge -
ra ção de pro fes so res, for ma da pós-64, que abriu os
olhos para o Bra sil em tem pos de ine xis tên cia de mo -
crá ti ca, lu tou pelo es ta be le ci men to da or dem de mo -
crá ti ca e, a par tir daí, deu a sua con tri bu i ção téc ni ca
ao País, seja como pro fes sor da Pon ti fí cia Uni ver si -
da de Ca tó li ca, à qual ele per ten ceu, cre io que ain da
dá au las, seja como uma da pes so as im por tan tes
nes sa nova or ga ni za ção da ati vi da de pe tro lí fe ra bra -
si le i ra, a par tir da que bra do mo no pó lio e da exis tên -
cia de uma agên cia re gu la do ra nes sa ma té ria. Expe -
riên cia que no caso do pe tró leo, a meu ju í zo, tem sido
rica, den tre to das as al te ra ções que a sis te má ti ca bra -

si le i ra pas sou a ter a par tir das pri va ti za ções. No caso
do pe tró leo, não hou ve a pri va ti za ção, hou ve a que bra
do mo no pó lio; ali, por tan to, se con gre gam duas re a li -
da des fron ta is: a pre sen ça da em pre sa es ta tal, a Pe -
tro brás, a aber tu ra da pró pria Pe tro brás para a ini ci a ti -
va pri va da em mu i tas de suas ati vi da des e a pre sen ça, 
a par tir da que bra do mo no pó lio, de to das aque las em -
pre sas que ve nham tra zer a sua con tri bu i ção à des co -
ber ta do pe tró leo, à am pli a ção de todo esse cam po,
que no Bra sil é vas to. O Rio de Ja ne i ro é par ti cu lar -
men te par te des se tra ba lho, já que ali se con cen tram
hoje as ma i o res ja zi das de pe tró leo, com pers pec ti vas
de de sen vol vi men to enor me da qui para fren te, so bre -
tu do o pe tró leo sub ma ri no.

Eloi Fer nán dez y Fer nán dez, com esse nome in -
te res san te, é tam bém o pre si den te do Insti tu to Te o tô -
nio Vi le la, do Rio de Ja ne i ro, no qual de sen vol veu
uma ati vi da de in ten sa de re fle xão so bre a vida po lí ti -
ca, de de ba te, de pu bli ca ção, or ga ni zan do, in clu si ve,
se mi ná ri os na ci o na is de alta im por tân cia para a di vul -
ga ção e o apro fun da men to do pen sa men to so ci al de -
mo crá ti co no País.

Por tan to, é uma pes soa com os tí tu los ne ces sá -
ri os à re con du ção para a qual o Se na dor Sa tur ni no,
eu e se gu ra men te a Ban ca da do Rio de Ja ne i ro pe di -
mos o apo io de to dos os de ma is Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. AGNELO ALVES (PMDB – RN) – Para

dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Agne lo Alves.

O SR. AGNELO ALVES (PMDB – RN. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço
vê nia aos Se na do res Sa tur ni no e Artur da Tá vo la
para fa zer mi nhas as pa la vras que pro fe ri ram nes te
mo men to.

Co nhe ço de rá pi dos en con tros o Sr. Eloi Fer -
nán dez y Fer nán dez, en con tros me ra men te pro fis si o -
na is, e dele co lho a me lhor im pres são. É um ho mem
ade qua do para a fun ção que está exer cen do. Te nho
cer te za que o Se na do o re con du zi rá.

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

lhães) – Encer ra da a dis cus são. 
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRE SI DEN TE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – To dos os Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção. 
Está en cer ra da a vo ta ção.
Vo ta ram SIM 67 Srs. Se na do res; e NÃO 1.
Hou ve 2 abs ten ções. 
To tal de vo tos: 70.
Foi apro va do o nome e será fe i ta a co mu ni ca ção 

ao Se nhor  Pre si den te da Re pú bli ca. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 
1998 (Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que al te ra o art. 29 e
acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i ção Fe de ral (li -
mi te de gas tos com le gis la ti vos mu ni ci pa is),
ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Ro ber to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res
e Ro me ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo za -
ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy. 

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. 
Com a pa la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su -

plicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, es cla re ço que, por
oca sião da vo ta ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, abs ti ve-me por que es ta va
aguar dan do o re sul ta do da con sul ta que es tá va mos 
fa zen do à Ban ca da do Blo co de Opo si ção.  Na que la 
oca sião, o pró prio Se na dor José Edu ar do Du tra es -
ta va na re u nião dos Lí de res. Mas tan to a mi nha po -
si ção quan to a do Blo co e do Par ti do dos Tra -
balhado res é fa vo rá vel ao pro je to. Por tan to, con sis -
ten te com a po si ção aqui ado ta da an te ri or men te,
quan do da apre sen ta ção da pro pos ta de emen da,
ori gi nal men te de au to ria do Se na dor Espe ri dião
Amin, sou fa vo rá vel. 

O Se na dor Espe ri dião Amin, den tre ou tros mo ti -
vos apre sen ta dos para jus ti fi car a sua ini ci a ti va, lem -
brou o con ten ci o so ha vi do com o Pre fe i to de Be tim,

Jé sus Lima, do Par ti do dos Tra ba lha do res, uma vez
que a Câ ma ra Mu ni ci pal da que le Mu ni cí pio, para cus -
te io de suas pró pri as ati vi da des, ha via re du zi do as
des pe sas com lim pe za ur ba na de R$1,7 mi lhão para 
ape nas R$100 mil, ca na li zan do o res tan te, R$1,6
mi lhão, para ati vi da des do Le gis la ti vo lo cal. Aqui lo
ha via cha ma do a aten ção de mu i tos pre fe i tos, pois
ou tras si tu a ções se me lhan tes tam bém ocor re ram
nou tras mu ni ci pa li da des, de tal ma ne i ra que isso
mo ti vou o Se na dor Espe ri dião Amin a apre sen tar a
pro pos ta que li mi ta os dis pên di os nos Le gis la ti vos
mu ni ci pais.

A Câ ma ra dos De pu ta dos pro pôs fi xar uma es -
ca da para os sub sí di os dos Ve re a do res, le van do em
con si de ra ção o cri té rio do nú me ro de ha bi tan tes do
Mu ni cí pio. Na ver da de, o pro je to foi me lho ra do, nele
ha ven do duas ino va ções: os gas tos com ina ti vos são
ex clu í dos da quan ti fi ca ção e a Câ ma ra Mu ni ci pal não
po de rá gas tar mais de 70% de seus re cur sos com a
fo lha de pa ga men tos, in clu in do gas tos com os sub sí -
di os de seus Ve re a do res. 

Sr. Pre si den te, as si na lo, por tan to, que vo ta rei
fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria. 

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, essa pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal foi apre sen ta da no Se na do
pelo no bre Se na dor Espe ri dião Amin, com base em
uma sé rie de ex pe riên ci as e de fa tos ocor ri dos nos
Mu ni cí pi os. Inclu si ve, na jus ti fi ca ti va do no bre Se na -
dor Espe ri dião Amin, S. Exª des cre ve a si tu a ção de
Be tim, em Mi nas Ge ra is, Mu ni cí pio ad mi nis tra do
pelo Par ti do dos Tra ba lha do res e que tem gran de ar -
re ca da ção por ser onde  está ins ta la da a fá bri ca da
Fiat. 

S. Exª re la ta um epi só dio em que a Câ ma ra de
Ve re a do res do Mu ni cí pio de Be tim re ma ne jou, re ti rou
re cur sos des ti na dos à lim pe za pú bli ca e à edu ca ção
e des ti nou-os ao cus te io do fun ci o na men to da Câ ma -
ra de Ve re a do res. 

Confes so que pre fe ria o pro je to ori gi nal do Se na -
do. O pro je to da Câ ma ra fle xi bi li zou de ma is, pois es ta -
be le ce que em mu ni cí pi os com até 100 mil ha bi tan tes
os gas tos se rão de 8%. O pro je to ori gi nal do Se na do
es ta be le cia 8% para mu ni cí pi os com até 10 mil ha bi tan -
tes e 7% para mu ni cí pi os com po pu la ção en tre 10 e 50
mil ha bi tan tes, e o pro je to que veio da Câ ma ra fala em
7% para mu ni cí pi os com po pu la ção en tre 100 mil e um
e 300 mil ha bitan tes. 
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Acho que o pro je to ori gi nal do Se na do era me -
lhor. Mas vou vo tar prag ma ti ca men te. Se o Se na do
man ti ver o pro je to ori gi nal, a ma té ria vol ta rá para a
Câ ma ra dos De pu ta dos. Acom pa nhei o  pro ces so,
até por que fiz pa les tras em Câ ma ras de Ve re a do res
du ran te esse pe río do, e, mes mo que o tema fos se a
re for ma da Pre vi dên cia, sem pre sur gia uma per gun ta
so bre a  PEC do Se na do que ia in vi a bi li zar o fun ci o -
na men to do Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal e co i sas do
gê ne ro. Sei tam bém que hou ve um lobby mu i to gran -
de dos Ve re a do res jun to aos De pu ta dos Fe de ra is,
que aca bou pro vo can do a fle xi bi li za ção. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, te nho medo de, se
apro var mos a pro pos ta do Se na do e ela re tor nar à
Câ ma ra, de mo rar-se aque la Casa mais um ano para
vo tá-la, com isso fi can do man ti da a si tu a ção atu al,
que é ab sur da, em nome da de fe sa do ide al. 

Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te ao re la tó rio
do Se na dor Jef fer son Pé res, que aca ta as emen das
da Câ ma ra. Até por que, se em re la ção às fa i xas de
gas tos, na mi nha opi nião, o pro je to da Câ ma ra é pior
do que o do Se na do, en tre tan to o pro je to da Câ ma ra
in tro du ziu uma ques tão que não es ta va pre vis ta no
pro je to do Se na do, o es ca lo na men to dos sa lá ri os dos 
Ve re a do res. 

Atu al men te, a Cons ti tu i ção es ta be le ce que os
Ve re a do res po dem ga nhar até no má xi mo 75% do sa -
lá rio do De pu ta do Esta du al, in de pen den te men te da
po pu la ção do Mu ni cí pio. A li mi ta ção que há, in clu si ve
nas Leis Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os, é que o Ve re a dor
pode ga nhar até 5% da re ce i ta do Mu ni cí pio ou até
75% do sa lá rio – o que for ma i or. Na gran de ma i o ria
dos Mu ni cí pi os, os Ve re a do res  es ta be le cem seus sa -
lá ri os com base nos 5% da ar re ca da ção, in de pen den -
te men te do ta ma nho do Mu ni cí pio. E o que é mais
gra ve: exis tem Mu ni cí pi os em que a ar re ca da ção é
gran de. Vou ci tar um caso ocor ri do no Esta do de Ser -
gi pe, no Mu ni cí pio de Ca nin dé do São Fran cis co, que
tem uma boa ar re ca da ção, em fun ção da Chesf. Ali,
5% da ar re ca da ção do Mu ni cí pio sig ni fi ca um sa lá rio
de mais de R$6,5 mil para um Ve re a dor que atua em
um Mu ni cí pio com 30 mil ha bi tan tes.

O pro je to que veio da Câ ma ra avan ça, por tan to,
pois es ta be le ce que há mais fa i xas em re la ção ao
teto. Em um Mu ni cí pio com até 10 mil ha bi tan tes, o
sub sí dio dos Ve re a do res será de, no má xi mo, 20% do 
sub sí dio do De pu ta do Esta du al; em um com po pu la -
ção en tre 10 e 100 mil ha bi tan tes, de, no má xi mo,
30%, e as sim por di an te. 

Assim, em fun ção do avan ço que há em re la ção
ao pro je to da Câ ma ra, e mes mo con si de ran do que o
pro je to da Câ ma ra é pior do que o do Se na do ao es ta -

be le cer as fa i xas, mas em nome da re a li da de, do
prag ma tis mo, da pos si bi li da de de vo tar mos essa
emen da e ela en trar em vi gor já nos or ça men tos dos
pró xi mos anos nos Mu ni cí pi os, o que não acon te ce ria 
se re to más se mos o pro je to do Se na do, pois isso im -
pli ca ria o seu re tor no à Câ ma ra dos De pu ta dos e,
con se qüen te men te, uma de mo ra ain da ma i or. Nes se
sen ti do, mes mo con si de ran do me lhor o pro je to ori gi -
nal do Se na do, voto fa vo ra vel men te ao re la tó rio do
Se na dor Jef fer son Pé res, que aca ta o subs ti tu ti vo da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Peço
a pa la vra, 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
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos dis cu tin do, em pri -
me i ro tur no, a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 15, com subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos,
que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i -
ção Fe de ral, tra tan do dos li mi tes de gas tos do Le -
gis la ti vo Mu ni ci pal.

Como Lí der da Ban ca da do Par ti do Po pu lar So -
ci a lis ta, gos ta ria de ma ni fes tar nos so en ten di men to
so bre esta im por tan te ques tão. Em pri me i ro lu gar,
res sal to a pos tura ado ta da pela Ban ca da na Co mis -
são, fi xan do po si ção fa vo rá vel ao pro je to ori gi nal do
Se na do, que era in dis cu ti vel men te mais rí gi do em re -
la ção às fa i xas ado ta das. Na que la oca sião, quan do
se ma ni fes tou so bre o tema em nome do Par ti do, o
Se na dor Ro ber to Fre i re apon tou o gra ve pro ble ma
fis cal no Bra sil, já que te mos Câ ma ras de Mu ni cí pi os
po bres e pe que nos que com pro me tem mu i tas ve zes
13%, 15%, 17% ou até 20% do seu or ça men to com
gas tos com o Le gis la ti vo lo cal. Por isso, o Se na dor
for mu lou a po si ção do Par ti do fa vo rá vel ao pro je to
que se ori gi nou no Se na do e que  vol to a di zer – fi xou
li mi tes mais rí gi dos em re la ção aos gas tos do Po der
Le gis la ti vo.

E não po de ria de i xar de res sal tar  como já fez o
Se na dor José Edu ar do Du tra  que o subs ti tu ti vo da
Câ ma ra traz, sim, um avan ço em re la ção ao pro je to
ori gi nal do Se na do, pois cria fa i xas para a re mu ne ra -
ção dos Srs. Ve re a do res, fi xan do essa re mu ne ra ção
pro por ci o nal men te à po pu la ção dos Mu ni cí pi os onde
es sas Câ ma ras es tão em fun ci o na men to. E a mi nha
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vi são que que ro aqui ex pres sar, em nome do PPS, é
exa ta men te pela apro va ção des ta emen da cons ti tu ci -
o nal. Vo ta re mos a fa vor da apro va ção da emen da,
com es sas pe que nas res sal vas que fi ze mos, por que
es ta mos ini ci an do um ano im por tan te no ca len dá rio
po lí ti co do nos so País, já que va mos ele ger pre fe i tos,
vi ce-prefeitos e ve re a do res. E este pro je to, mes mo
com as res sal vas apre sen ta das, cum pre pa pel im por -
tan te no con tro le fis cal do nos so País, ca ren te de re -
cur sos prin ci pal men te para apli ca ção nos se to res so -
ci a is como sa ú de e edu ca ção, en tre ou tros, fun da -
men ta is para a po pu la ção, além da ca rên cia de po lí ti -
cas pú bli cas es sen ci a is, como é o caso da agri cul tu -
ra.

Nes te mo men to em que se re no va o po der lo cal
em nos so País, em que se ini cia um de ba te pro gra -
má ti co, po lí ti co so bre a Admi nis tra ção lo cal, so bre a
qua li da de des sa Admi nis tra ção, pen so que o Con -
gres so Na ci o nal, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na -
do Fe de ral po dem dar uma con tri bu i ção im por tan te
nes se de ba te so bre a apli ca ção dos re cur sos pú bli -
cos, cri an do li mi tes.

Qu an do se de ba te um tema como este, há sem -
pre uma ques tão de mo crá ti ca a ser apre ci a da: um
País como o nos so, de tra di ção au to ri tá ria, sem pre
pro cu rou cen tra li zar as de ci sões, por meio de le gis la -
ção que per mi tis se o con tro le das de ci sões lo ca is; e
as pes so as de pen sa men to de mo crá ti co, como eu,
mu i tas ve zes têm di fi cul da de em cri ar re gras que in ci -
dam so bre o dia-a-dia das nos sas ci da des; mas este
é um caso em que pre va le ce o abu so, a ir res pon sa bi -
li da de fis cal.

Qu e ria eu que o Con gres so Na ci o nal não ti -
ves se que fi xar nor mas para nos sas ci da des quan to 
aos gas tos com seus Po de res Le gis la ti vos. Qu e ria
eu que o Con gres so Na ci o nal, que o Po der cen tra li -
za do não ti ves se de in ter fe rir numa dis cus são como
esta. Na ver da de, nos so so nho de de mo cra cia, de
des cen tra li za ção é que as pró pri as ci da des, o Po der 
lo cal, as co mu ni da des fos sem ca pa zes de es ta be le -
cer es ses li mi tes.

Isso não vem acon te cen do. Bas ta olhar o per fil 
dos gas tos pú bli cos nos mu ni cí pi os bra si le i ros a
par tir da Cons ti tu i ção de 1988, por exem plo, quan do 
os mu ni cí pi os fo ram for ta le ci dos não só em re la ção
aos re cur sos, mas em re la ção à ca pa ci da de de tri -
bu tar. Se olhar mos o qua dro da re a li da de dos mu ni -
cí pi os, ve re mos que gran de par te do au men to de re -
ce i ta foi des ti na da a gas tos com pes so al e cus te io,
mu i tas ve zes sem aten der às ques tões fun da men ta -
is na área so ci al do nos so País.

Por isso, Sr. Pre si den te, o PPS en ca mi nha fa vo -
ra vel men te a esta pro po si ção, con cor dan do com o
Re la tor no sen ti do de que o Se na do deve abrir mão
da sua ca pa ci da de de aper fe i ço ar a ma té ria, jus ta -
men te para pos si bi li tar que um di plo ma le gal como
este vi go re nas pró xi mas Admi nis tra ções, que to ma -
rão pos se a par tir das ele i ções des te ano para pre fe i -
tos, vi ce-prefeitos e ve re a do res.

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

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a
ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li -
be ra ti va or di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da
Ordem do Dia.

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 gis la ti vo n.º 183, de 1999, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do Car los Pa tro cí -
nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 4, DE 2000
(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 183, de 1999 (nº 40, 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 nº 183, de 1999 (nº 40, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to de Acor do so bre Trans fe rên cia de Pre sos, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil e o Go ver no do Re i no Uni do da Grã-Bretanha 
e da Irlan da do Nor te, em Lon dres, em 20 de agos to 
de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de ja ne i ro
de 2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães –  Pre si den -
te, Ro nal do Cu nha Lima –  Re la tor, Ge ral do Melo, 
Car los Pa tro cí nio, Lú dio Co e lho.

ANEXO AO PARECER Nº 4, DE 2000

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 2000

Apro va o tex to do Acor do so bre
Trans fe rên cia de Pre sos, ce le bra do en tre 
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no do Re i no Uni do da
Grã-Bretanha e da Irlan da do Nor te, em
Lon dres, em 20 de agos to de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do so bre

Trans fe rên cia de Pre sos, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Re -
i no Uni do da Grã-Bretanha e da Irlan da do Nor te, em
Lon dres, em 20 de agos to de 1998.

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, bem 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 Car los
Pa tro cí nio.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2000

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, para ime di a ta dis -
cus são e vo ta ção, do Pa re cer re fe ren te a re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de 1999,
que apro va o tex to do Acor do so bre Trans fe rên cia de
Pre sos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Re i no Uni do da
Grã-Bretanha e da Irlan da do Nor te, em Lon dres, em
20 de abril de 1998.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Mo -
za ril do Ca val can ti

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) – 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 Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 9, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do
ex-Senador e ex-Presidente do Se na do,
ex-Governador do Rio de Ja ne i ro, ex-Deputado Fe -
de ral Pa u lo Tor res, ocor ri do em 11-1-2000.

a) Inser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên cia à fa mí lia e ao
Mi nis té rio da De fe sa – Co man do do Exér ci to.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, José Ro ber to Arru da.

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.
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 Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 10, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Na for ma do art. 216, I do RISF com bi na do com

o art. 5º § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, con si de ran do a
tra mi ta ção do PLC nº 60, de 1999 que ins ti tui o Fun do
de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca -
ções – FUST nes ta casa, Re que i ro, se jam so li ci ta das
ao Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca ções Dr. Pi men ta da Ve i -
ga, atra vés do Dr. Re na to Na var ro Gu er re i ro, Di re tor
Pre si den te da ANATEL – Agên cia Na ci o nal de Te le -
co mu ni ca ções, ór gão re gu la dor das te le co mu ni ca -
ções no Bra sil, as se guin tes in for ma ções:

1 – O De cre to nº 2.592/98 apro vou o Pla no Ge -
ral de Me tas para a Uni ver sa li za ção do Ser vi ço Te le -
fô ni co Fixo Co mu ta do Pres ta do no Re gi me Pú bli co,
de fi nin do eta pas que de ve rão ser cum pri das em ho ri -
zon te tem po ral que se es ten de de 1999 a 2005. Fo -
ram cum pri das as me tas de uni ver sa li za ção, por uni -
da de de fe de ra ção, re fe ren tes ao exer cí cio de 1999,
qual se jam 25.100.000 de aces sos ins ta la dos e
713.200 te le fo nes de uso pú bli co?
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Se ne ga ti vo, qua is as ra zões e as pu ni ções apli -
ca das, por pres ta do ras e con ces si o ná ri as do ser vi ço?

2 – A Re so lu ção nº 30 de 20-6-98 da Ana tel
apro vou o Pla no Ge ral de Me tas de Qu a li da de para o
Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co mu ta do, tam bém no pe río -
do de 1999 a 2005.

Con si de ran do as re i te ra das re cla ma ções dos
usuá ri os, per gun to se es tão sen do atin gi das as me tas 
de qua li da de es ta be le ci das? Se ne ga ti vo, qua is as
ra zões e as pu ni ções apli ca das por pres ta do ras e
con ces si o ná ri as do ser vi ço?

3 – As em pre sas pres ta do ras dos ser vi ços te le -
fô ni cos cum pri ram o pre vis to no ar ti go 80 da Lei nº
9.472 de 16-7-97 “que dis põe so bre a or ga ni za ção
dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções e cria a Ana tel” e
que as obri ga a im plan tar de for ma uni ver sal a te le fo -
nia, com aten di men to a de fi ci en tes fí si cos, ins ti tu i -
ções de ca rá ter pú bli co e so ci al (es co las e hos pi ta is),
bem como áre as ru ra is ou de ur ba ni za ção pre cá ria e
re giões re mo tas, tan to em te le fo nes fi xos como em
te le fo nes pú bli cos, como es ta be le ci do no Pla no de
Me tas para o cor ren te ano de 1999?

4 – Qu an to ao de sem pe nho da Ana tel como ór -
gão re gu la dor, re que i ro se jam en ca mi nha das ao Se -
na do Fe de ral có pi as dos Re la tó ri os de Acom pa nha -
men to, ava li a ção e au di ta gem da exe cu ção do Pla no
de Uni ver sa li za ção de Me tas e do Pla no de Me tas de
Qu a li da de de ser vi ços, por uni da de fe de ra ti va.

5 – Qu a is as con se qüên ci as fi nan ce i ras para os
con tri bu in tes em de cor rên cia da pos sí vel im plan ta -
ção do FUST, ob je to do PLC 60/99, ora em tra mi ta ção 
no Se na do Fe de ral?

6 – Qual a pre vi são para o exer cí cio de 2000 de
pos sí ve is re a jus tes de ta ri fas da te le fo nia fixa?

Con si de ran do a tra mi ta ção do Pro je to na Con -
vo ca ção Extra or di ná ria, en ca re ço ur gên cia que o as -
sun to re quer.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ja der Bar ba lho .

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia de fe re o re que ri men to ad re fe -
ren dum da Mesa, em vir tu de da ma té ria que se pre -
ten de es cla re cer cons tar da pa u ta da Con vo ca ção
Extra or di ná ria, fi can do, em con se qüên cia, in ter rom pi -
da a sua tra mi ta ção, nos ter mos do in ci so IV, do ar ti go 
216, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 11, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Na for ma do art. 255 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro au diên cia da Co mis são de
Infra-Estrutura, a quem com pe te opi nar so bre os ser -
vi ços de te le co mu ni ca ções, para o PLC nº 60, de
1999 (PL nº 3.808/97, na Casa de ori gem) que “Insti -
tui o Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le -
co mu ni ca ções – FUST.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ja der Bar ba lho, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.
O SR. IRIS REZENDE (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, o Se na do da Re -
pú bli ca en tra na fase de ci si va de apre ci a ção de três
pro je tos de lei que tra mi tam con jun ta men te nas Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e Re la -
ções Exte ri o res e que dis põem so bre a po lê mi ca do
con tro le ou da pro i bi ção do uso de ar mas de fogo no
País.

O Pro je to de au to ria do Se na dor Ger son Ca ma -
ta dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de
ar mas de fogo. O de au to ria do Se na dor Djal ma Fal -
cão acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.437, de fe ve re i -
ro de 1997, es ta be le cen do cri té ri os para o por te de
ar mas. O Pro je to de au to ria do Se na dor José Ro ber to 
Arru da pro í be a ven da de ar mas de fogo e mu ni ção
em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

As três ini ci a ti vas, Sr. Pre si den te, tra zem uma
pre o cu pa ção co mum: en con trar os me ca nis mos mais 
ade qua dos para di mi nu ir os pre o cu pan tes ín di ces de
vi o lên cia do País, que con ti nua cas ti ga do pela cri mi -
na li da de, pela in se gu ran ça, pela im pu ni da de, pelo
medo. Ain da hoje, os jor na is pu bli cam pes qui sa re a li -
za da pelo Nú cleo de Estu dos de Vi o lên cia da Uni ver -
si da de de São Pa u lo, mos tran do que 50% dos bra si -
le i ros que vi vem em dez ca pi ta is do País sim ples men -
te de i xa ram de sair de casa à no i te por te mer a onda
de cri mi na li da de.

Sr. Pre si den te, a mi nha pre sen ça nes ta tri bu na,
na con di ção de ex-Ministro da Jus ti ça e Ci da da nia,
era um im pe ra ti vo, para tra zer al gu mas con si de ra -
ções e, ao mes mo tem po, para ace le rar ain da mais o
de ba te a res pe i to des ses pro je tos ora men ci o na dos e 
de ou tras me di das que o Con gres so Na ci o nal tem
bus ca do para con ter o ín di ce de cri mi na li da de no
País.

Pre o cu po-me em evi tar que o Con gres so Na ci o -
nal crie jun to à opi nião pú bli ca uma ex pec ta ti va de so -

198 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



lu ção da ques tão da cri mi na li da de no País e que,
após a apro va ção des se pro je to, o povo bra si le i ro se
sin ta, mais uma vez,  frus tra do. Sa be mos mu i to bem
que, em toda pes qui sa que se fi zer nes te País, prin ci -
pal men te nos gran des cen tros, in da gan do da po pu la -
ção qual o mais com ple xo pro ble ma en fren ta do pela
so ci e da de, in dis cu ti vel men te a ma i o ria das res pos tas 
será re la ti va à se gu ran ça pú bli ca.

Há al gum tem po, eu ima gi na va que uma das
ques tões sé ri as do meu Esta do fos se o de sem pre go
ou a sa ú de, mas uma pes qui sa mos trou que era a se -
gu ran ça pú bli ca que mais pre o cu pa va aque la po pu la -
ção. Te nho cer te za de que o mes mo se re pe te em to -
dos os Esta dos do País, prin ci pal men te nos gran des
cen tros.

Sr. Pre si den te, ne nhum Go ver no, nos úl ti mos
tem pos, se pre o cu pou tan to com a ques tão da se gu -
ran ça pú bli ca como tem-se pre o cu pa do o Go ver no do 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Co nhe ci de
per to to dos os pro je tos em an da men to no País na
área da se gu ran ça pú bli ca.

Lem bro-me de que, nos meus pri me i ros dias
nes ta Casa, há qua se cin co anos, o Se na do de ba tia o 
pro je to que ins ti tu ía o Si vam, que tem como ob je ti vo a 
se gu ran ça so bre tu do da Ama zô nia. Pos te ri or men te,
en ten deu o Go ver no que o Si vam não era su fi ci en te,
e o Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio da Po lí cia Fe de ral,
ela bo rou dois pro je tos im por tan tes: o Pró-Amazônia e 
o Pro mo tec.

O Pró-Amazônia foi cri a do por que o Go ver no
com pre en deu que o Si vam ga ran tia ape nas o es pa ço
aé reo, de i xan do a imen si dão dos nos sos rios e das
nos sas sel vas sem a mí ni ma se gu ran ça. O
Pró-Amazônia tem como ob je ti vo dar à Po lí cia Fe de -
ral con di ções para com ple men tar o Si vam, fi can do,
as sim, a Ama zô nia bra si le i ra ab so lu ta men te pro te gi -
da dos tra fi can tes de dro gas e dos con tra ban dis tas de 
arma.

O Go ver no pre pa rou um pro je to de com ba te ao
cri me, mais es pe ci fi ca men te na di vi sa do Esta do do
Pa ra ná com o vi zi nho Pa ra guai. Qu an do as ae ro na -
ves aden tra vam clan des ti na men te em nos so ter ri tó -
rio, os aviões da FAB ime di a ta men te de ter mi na vam
que elas des ces sem no ae ro por to mais pró xi mo. Elas
sim ples men te des co nhe ci am a or dem e vol ta vam aos 
ae ro por tos de ori gem, si tu a dos no Pa ra guai.

Enca mi nhou o Go ver no, o Po der Exe cu ti vo, ao
Con gres so Na ci o nal o pro je to de lei que per mi te o
aba te de ae ro na ves que clan des ti na men te aden tra -
rem o nos so ter ri tó rio e des res pe i ta rem a or dem das
au to ri da des bra si le i ras para que des çam no ae ro por -
to mais pró xi mo e de ter mi na do. Avan ça mos um pou -

co com a apro va ção des sa lei, e a nos sa le gis la ção
vai-se aper fe i ço an do, com a im plan ta ção do Si vam,
do Pró-Amazônia e do Pro mo tec, que dão à Po lí cia
Fe de ral con di ções fí si cas para atu ar com efi ciên cia
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a fim de bus car mos par -
te da so lu ção para com ba ter a cri mi na li da de que tem
no con tra ban do de ar mas e no trá fi co de dro gas o seu 
ma i or po de rio.

Sr. Pre si den te, em 1997, o Po der Exe cu ti vo en -
ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal o pro je to que cri a -
va o Sis te ma Na ci o nal de Armas, o qual foi apro va do.
Tra ta-se da Lei nº 9.437, de fe ve re i ro de 1997, con si -
de ra da uma lei mu i to apro xi ma da da per fe i ção, que
re gu la a aqui si ção de ar mas de fogo e o por te de ar -
mas.

Hoje há o Sis te ma Na ci o nal de Armas no País.
O Go ver no tem o con tro le de ven da de to das as ar -
mas de fogo fe i tas em nos so ter ri tó rio e faz um acom -
pa nha men to de las: quan do são ad qui ri das, tro ca das
pe los seus ad qui ren tes ou ven di das pe las ca sas co -
mer ci a is. Para a ob ten ção do por te de ar mas, exi -
ge-se uma sé rie de me di das, en tre elas, o exa me psi -
co ló gi co da pes soa que o re quer jun to às au to ri da des
res pon sá ve is.

Sr. Pre si den te, essa lei não re sol veu o pro ble -
ma. A so lu ção não foi en con tra da em ra zão des sa
me di da. 

Hoje, nes sa pre o cu pa ção de cada um, lou vo a
ati tu de dos Se na do res, quan do bus cam ou tros me i os
me di an te a apre sen ta ção de no vos pro je tos. Entre -
tan to, Sr. Pre si den te, ma ni fes to aqui a mi nha po si ção. 
Não sou con tra exi gên ci as para a ob ten ção de ar mas, 
mas não pos so, em hi pó te se ne nhu ma, apro var pro -
je tos que cer ta men te não so lu ci o na rão a ques tão da
cri mi na li da de em nos so País, por que o ín di ce de cri -
mi na li da de que ex pe ri men ta mos no Bra sil não ocor re
sim ples men te pela fa ci li da de que ti nham os nos sos
com pa tri o tas de ad qui rir suas ar mas de fogo. Em ba ti -
das de car ros nos si na le i ros ou em ques tões me no -
res, os cri mes são pra ti ca dos com ar mas de vi da men -
te re gis tra das ou le gal men te ad qui ri das. No en tan to,
na ma i o ria dos cri mes ocor ri dos no País, as ar mas de
fogo uti li za das são con tra ban de a das, e o Go ver no
não tem con tro le so bre elas.

Então, não se ria a pro i bi ção de fa bri ca ção ou de 
aqui si ção de ar mas que so lu ci o na ria es ses pro ble -
mas. Como le gis la dor que vem do in te ri or do País,
que co nhe ce a nos sa re a li da de e sabe das di fi cul da -
des do nos so povo, a mi nha cons ciên cia não me per -
mi te che gar ao Se na do e dar sim ples men te apo io à
pro i bi ção de fa bri ca ção de ar mas, de i xan do par te da
nos sa po pu la ção en tre gue à sa nha, à ação dos cri mi -
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no sos que o Po der Pú bli co não con se guiu ain da con -
ter. Não é jus to. Não po de mos vo tar aço da da men te
pro je tos de lei, bus can do so lu ções, sem aten tar para
os re sul ta dos efe ti vos des sas leis. 

Sr. Pre si den te, o Bra sil é um país – to dos nós
de can ta mos isso – de di men sões con ti nen ta is. São
mu i tos bra sis em um só, por tan to são mu i tas re a li da -
des: a do Esta do de São Pa u lo, a do Esta do do Rio de 
Ja ne i ro, a do Nor des te, a do Nor te, a do Cen -
tro-Oeste, a dos gran des cen tros, a das ci da des mé -
di as e pe que nas,  po vo a dos e dis tri tos, a do ser tão, a
da sel va ama zô ni ca. 

Em Bra sí lia, a Qu a dra 309 Sul, onde se lo ca li -
zam os blo cos em que nós, Se na do res, ha bi ta mos,
apre sen ta uma re a li da de di fe ren te da Qu a dra 203
Nor te, as sim como Bra sí lia apre sen ta uma re a li da de
di fe ren te da do Esta do de São Pa u lo. Na Qu a dra 309
Sul, há po li ci a men to dia e no i te, o que não ocor re na 
pe ri fe ria. Esta mos res guar da dos por um con tin gen te
de se gu ran ça ex tra or di ná rio. Assim, é mu i to fá cil ima -
gi nar que para a mi nha e a sua se gu ran ça se dis pen -
sa o por te de ar mas, bem como en ten der que para vi -
ver em Bra sí lia e em mu i tas ci da des bra si le i ras o uso
de arma é como uma agres são à so ci e da de, mas a
vida do ser tão, Sr. Pre si den te, é di fe ren te.

Como exi gir da que le que trans por ta car gas por
este Bra sil afo ra, sem o mí ni mo con ta to du ran te cen -
te nas de qui lô me tros, que fi que en tre gue à sa nha dos 
as sal tan tes de car gas? Como pro i bir o por te de ar -
mas a fa zen de i ros que se des lo cam de suas pro pri e -
da des pe las ma tas e cer ra dos du ran te ho ras e não
en con tram uma vi val ma que pos sa so cor rê-los da
agres são de mal fe i to res? Como de i xar en tre gues à
pró pria sor te os do nos de sí ti os e chá ca ras que não
têm a quem re cor rer, se, em de ter mi na do mo men to,
fo rem alvo de agres são?

Essas são si tu a ções di fe ren ci a das da que les
que têm um vi zi nho à di re i ta, à es quer da, à fren te ou
pe los fun dos, que, ao si nal de qual quer alar me, re ce -
bem em sua de fe sa de ze nas de pes so as. Assim, Sr.
Pre si den te, não po de mos, em hi pó te se ne nhu ma, cri -
ar a ex pec ta ti va de que, apro van do os pro je tos, a
ques tão da se gu ran ça pú bli ca do País es ta rá so lu ci o -
na da. Não! Re al men te, o por te e a ven da fa ci li ta da de
ar mas pro pi ci am, mu i tas ve zes, o cri me, mas não é
sim ples men te isso. São ca u sas da cri mi na li da de o
de sem pre go, a po bre za, essa dis tri bu i ção de ren da
in jus ta que vi ve mos no País, a má qua li da de do en si -
no pú bli co e tan tas ou tras.

O que te mos que fa zer, Sr. Pre si den te, é es ta -
be le cer um con jun to de me di das que pos sam, re al -
men te, tra zer so lu ções. Eu di zia: o Pre si den te cri ou o

Si vam, a Ação Pró-Amazônia, o Pro mo tec; cons tru iu,
em qua tro anos, mais pe ni ten ciá ri as do que to das as
exis ten tes até en tão no País, e ou tras se acham em
cons tru ção. No en tan to, não é sim ples men te des sa
for ma que va mos bus car a so lu ção. Te mos de en ten -
der que até hoje de i xa mos nas mãos do Po der Ju di -
ciá rio có di gos ar ca i cos, ob so le tos, ul tra pas sa dos. O
Có di go Pe nal é de 1940, quan do a re a li da de era ou -
tra, to tal men te di fe ren te da atu al. Sr. Pre si den te, te -
mos um Có di go de Pro ces so Pe nal que pro pi cia aos
de fen so res de réus de cri mes he di on dos a pro cras ti -
na ção do jul ga men to das ações pe na is. No en tan to,
não se to mam pro vi dên ci as.

Lou vo, re pi to, a ini ci a ti va dos meus co le gas au -
to res des ses pro je tos. Estou dis pos to a par ti ci par de
es tu dos com to dos eles, de for ma tal que es ses pro je -
tos se jam re al men te aper fe i ço a dos, mas não no pe -
río do de con vo ca ção ex tra or di ná ria, em que, in dis cu -
ti vel men te, a dis cus são e a vo ta ção ocor re rão a to que 
de ca i xa,  o que é de sa con se lhá vel em se tra tan do de
uma ques tão tão sé ria. É essa a pro vi dên cia mais ur -
gen te? Não é. São ou tras, é cla ro. O Go ver no tem lu -
ta do no âm bi to mu ni ci pal, no es ta du al e no fe de ral
para aper fe i ço ar o nos so en si no pú bli co, que é um
mo ti va dor tam bém da cri mi na li da de, por que, nor mal -
men te, os fi lhos dos ope rá ri os, dos tra ba lha do res, fre -
qüen tam as es co las pú bli cas, que, nem sem pre, são
as me lho res.

Di zia da dis tri bu i ção de ren da, das in jus ti ças so -
ci a is. Esta Casa, pela opor tu na ini ci a ti va de V. Exª, Sr. 
Pre si den te, ins ti tu iu uma Co mis são para es tu dar a
ques tão da mi sé ria em nos so País, que re al men te re -
a li zou um tra ba lho ex tra or di ná rio, cujo re sul ta do re -
dun dou na apre ci a ção de um pro je to que cria um fun -
do de com ba te à po bre za. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria que, no âm bi to da se gu -
ran ça pú bli ca, tam bém as for ças do Con gres so Na ci -
o nal, dos seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de abra -
ças sem essa ca u sa, re a li zan do um tra ba lho, um es tu -
do de fô le go, de tal for ma que fos se apre sen ta do um
pro je to con ten do so lu ções sa tis fa tó ri as em re la ção a
essa ques tão.

Tal pro je to te ria que abran ger o pre pa ro das po -
lí ci as ci vis e mi li ta res dos Esta dos; a do ta ção pela Po -
lí cia Fe de ral dos equi pa men tos ne ces sá ri os; o es tu do 
da par ti ci pa ção das For ças Arma das na se gu ran ça
pú bli ca. Esse pro je to te ria que pas sar pela área da
edu ca ção, da sa ú de, do em pre go, en fim, de to das as
áre as da in te gra ção fa mi li ar, da for ma ção cí vi ca de
nos sas cri an ças. Ao fi nal, se ri am to ma das di ver sas
me di das que re dun das sem em ações po si ti vas para a 
área da se gu ran ça pú bli ca.
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O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois
não, no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros. 

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Iris Re zen de, per mi ta-me in ter rom pê-lo para, an tes
de mais nada, pa ra be ni zar V. Exª pela opor tu ni da de
de, hoje à tar de, apro fun dar a dis cus são des se pro je -
to con tro ver so, po lê mi co. E, en ten den do des sa for -
ma, on tem fi ze mos uma su ges tão, ace i ta pelo Pre si -
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, em re u -
nião con jun ta das duas Co mis sões, a fim de que ama -
nhã pu dés se mos, aten den do a ori en ta ção de V. Exª,
con fron tar po si ções. Con ver sei de mo ra da men te com
o Se na dor Pe dro Piva para que apre sen tás se mos um 
só pa re cer. A mi nha dis po si ção é essa. Eu re al men te
te nho pre o cu pa ções. Va mos evo lu ir nes se sen ti do.
Cre io que ama nhã será o gran de dia. Quem sabe, po -
de re mos com por uma di re triz que nos leve à cons tru -
ção de um novo per fil para a se gu ran ça pú bli ca do
País. Pa ra be ni zo V. Exª pela de fe sa ve e men te que
faz do Pró-Amazônia e do Pro mo tec. Esta mos pre o -
cu pa dos com a pro i bi ção da ven da de ar mas, cla ro, e
tam bém com a ne ces si da de ur gen te, ur gen tís si ma,
de apa re lhar a Po lí cia Fe de ral. O Bra sil gas tou mu i to
di nhe i ro com o Si vam, mas é fun da men tal que te nha -
mos, pa ra le la men te, uma Po lí cia Fe de ral apa re lha da
na Ama zô nia, com o Pro mo tec, para dar res pos tas às 
si na li za ções do pró prio Si vam. Qu an do V. Exª foi Mi -
nis tro, avan çou na ne go ci a ção com a Fran ça e com a
Ale ma nha, para um em prés ti mo de US$440 mi lhões.
O go ver no fran cês até as su miu a res pon sa bi li da de
com re la ção à con tra par ti da. O Tri bu nal de Con tas
en ten deu a ope ra ção como cor re ta, le gí ti ma, mas, la -
men ta vel men te, ain da não foi li be ra do esse re cur so.
O Se na do da Re pú bli ca apro vou a ope ra ção co mer ci -
al, mas ain da não foi apro va da a ope ra ção fi nan ce i ra.
E de nada adi an ta, do pon to de vis ta da se gu ran ça do
País, im ple men tar-se to tal men te o Si vam sem apa re -
lhar mos a Po lí cia Fe de ral. Isso não só ca rac te ri za rá a 
des con ti nu i da de dos tra ba lhos – e, como Mi nis tro, fiz
ques tão de dar con ti nu i da de ao tra ba lho de V. Exª -,
como, prin ci pal men te, na prá ti ca, vai des fa zer a gran -
de uti li da de do Si vam. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pelo hon ro so
apar te. Tive a pre o cu pa ção, no iní cio do meu dis cur -
so, de re co nhe cer pu bli ca men te a ini ci a ti va que V.
Exª, o Se na dor José Ro ber to Arru da e ou tros Se na -
do res to ma ram na apre sen ta ção des ses pro je tos. De
for ma que não cabe a mim qual quer cen su ra a essa
ini ci a ti va. O que me trou xe foi a pre o cu pa ção jus ta -

men te com aque la ex pe riên cia que ali ad qui ri – e V.
Exª, como nos so su ces sor, fez mais ain da e eno bre -
ceu, so bre tu do, a his tó ria do Mi nis té rio da Jus ti ça. Se
vo tar mos aqui, nes te pe río do de con vo ca ção ex tra or -
di ná ria, es ses pro je tos, ama nhã, mais uma vez, a po -
pu la ção bra si le i ra se sen ti rá frus tra da ao ob ser var
que a si tu a ção não mu dou.

Ve nho aqui jus ta men te para aque cer ain da mais 
a dis cus são em tor no do pro ble ma, por que, mes mo
que nos sa voz seja ou vi da e es ses pro je tos não se -
jam apro va dos ago ra, e con se qüen te men te até pos -
sa mos dis cu ti-los com mais pru dên cia, isso será um
avan ço.

Nes se caso es pe cí fi co, por exem plo, en ten do
que se deve trans fe rir a exi gên cia para aqui si ção de
arma. Hoje é in te res san te ob ser var que o ci da dão,
para ad qui rir uma arma numa casa es pe ci a li za da no
Bra sil, tem an tes que fa zer uma pro pos ta de aqui si -
ção, a qual é le va da à po lí cia com pe ten te, que fará
um le van ta men to do com por ta men to da que la pes -
soa, para, de po is, re a li zar a ne go ci a ção, a ven da da
arma. Bem, quan do se re quer o por te de arma, bus -
ca-se, até por meio de exa me psi co ló gi co, sa ber se
aque la pes soa tem pos si bi li da de de por tar uma arma. 
Então, que se trans fi ra essa exi gên cia para aqui si -
ção.

Essa é a mi nha pre o cu pa ção. Per gun to: a pro i -
bi ção da ven da de ar mas re du ziu o con tra ban do de
ar mas no Bra sil? Não. Dis se há pou cos ins tan tes, e
re a fir mo, que qua se to dos os cri mes con si de ra dos
gra ves, he di on dos, são pra ti ca dos por pes so as cu jas
ar mas não têm re gis tro, nin guém sabe como fo ram
ad qui ri das ou como che ga ram ao Bra sil. A pri me i ra
so lu ção para o caso se ria ter um do mí nio efe ti vo de
nos sas inú me ras fron te i ras, prin ci pal men te com pa í -
ses pro du to res de co ca í na e ou tras dro gas. De ve ría -
mos con tro lar, re al men te, nos sas fron te i ras an tes de
pro i bir que o ci da dão de bem pos sua uma arma de
fogo. Atu al men te, pro i bir que o ci da dão seja pro pri e -
tá rio de uma arma de fogo é o mes mo que en tre gá-lo
aos mal fe i to res, aos cri mi no sos de toda a or dem que
exis tem nes te País, que es tão mu i to bem ar ma dos, e
não há con tro le go ver na men tal so bre es sas ar mas.
Para eles, a Lei 9.437 não teve efe i to, não trou xe
qual quer re sul ta do. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª con ce -
de-me um apar te, Se na dor Íris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
Ro meu Tuma, com mu i to pra zer. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Iris
Re zen de, V. Exª e o Se na dor Re nan Ca lhe i ros hon ra -
ram esta Casa tam bém quan do Mi nis tros da Jus ti ça.
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Tive a opor tu ni da de de acom pa nhar de per to to das
as al te ra ções na le gis la ção vi gen te para ofe re cer ao
sis te ma de se gu ran ça um con tro le mais per fe i to da
sua atu a ção. Vi o es for ço de V. Exª e do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros na ten ta ti va de de vol ver a dig ni da de à
fun ção po li ci al, o prin cí pio da au to ri da de e a con fi an -
ça da so ci e da de na que les que têm a obri ga ção de de -
fen dê-la. Foi aqui vo ta do o Si narm. Fico mu i to pre o -
cu pa do quan do a mo di fi ca ção da le gis la ção ocor re
numa ve lo ci da de in crí vel e quan do o Esta do se jul ga
in com pe ten te para fa zer cum prir a lei. Os exem plos
que V. Exª  re pro duz mos tram cla ra men te que o con -
tro le de ar mas é o cum pri men to da le gis la ção pro pos -
ta por V. Exª e pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, após
es tu dos pro fun dos, e apro va da por este Ple ná rio. A
pos si bi li da de de fa zer ou tra lei pro i bin do tudo pre o cu -
pa-me por que o Esta do pro va vel men te não terá con -
di ções de con tro lar o con tra ban do. Ti ve mos opor tu ni -
da de de ler on tem, no Jor nal O Glo bo, que em Pe dro
Juan Ca bal le ro es tão sen do ven di das ar mas. Essa lei 
im pe di rá que aque las lo jas con ti nu em ven den do es -
sas ar mas? Não, pelo con trá rio, de vem abrir mais lo -
jas, por que a cli en te la vai au men tar. So bre o Pro a ma -
zon e os pro je tos que es tão em an da men to na Po lí cia
Fe de ral, para que V. Exª te nha uma idéia, gos ta ria de
di zer que quan do eu es ta va lá  – es tou no Se na do há
cin co anos e de i xei a Po lí cia Fe de ral há mais de sete
anos -, esse pro je to já es ta va em es tu dos. Aqui es tão
os de le ga dos que tra ba lha ram pro fun da men te nis so.
V. Exª e o Se na dor Re nan Ca lhe i ros pe di ram que fi -
zés se mos al gu mas al te ra ções, nas Co mis sões, para
que pu dés se mos apro var o acor do com a Fran ça.
Hoje, as sus tei-me quan do me dis se ram que, tudo
pron to, a par te ad mi nis tra ti va do Go ver no está co lo -
can do vá ri os im pe di men tos fi nan ce i ros que irão jo gar
por ter ra todo esse tra ba lho que tem qua se dez anos,
se não me fa lha a me mó ria. Tra ta-se, aliás, de um
pro je to que nas ceu mu i to an tes do Si vam e do Si pam. 
Há ne ces si da de de agre ga ção des ses pro je tos a es -
ses tra ba lhos para que, re al men te, a Po lí cia Fe de ral
te nha con di ções de, aten den do as in for ma ções que
ve nham do Si vam, ope ra ci o na li zá-las. Não te nho de
cum pri men tar V. Exª, mas sim agra de cê-lo por seu
pro nun ci a men to, por que ele vem em boa hora, quan -
do a so ci e da de está sem sa ber que ca mi nho se guir;
não sabe que o Esta do tem tra ba lha do para mi ni mi -
zar um pou co o so fri men to da po pu la ção que hoje é
pri si o ne i ra do medo. E o medo é que faz com que as
pes so as com prem ar mas. Enquan to não ex tin guir -
mos esse medo e a so ci e da de não ti ver con fi an ça nas 
au to ri da des que têm a res pon sa bi li da de de dar-lhe
se gu ran ça, será di fí cil o con tro le da cri mi na li da de,

por que re al men te eles pos su em um po ten ci al ar ma do 
mu i to ma i or do que o que po de mos ima gi nar.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
Ro meu Tuma, mu i to obri ga do pelo apar te, que veio
en ri que cer nos so pro nun ci a men to, uma vez que V.
Exª é, re co nhe ci da men te, no Se na do e no Con gres so 
Na ci o nal, um ex pert em se gu ran ça pú bli ca.

A dis cus são des ses pro je tos já traz re sul ta dos
po si ti vos. Te nho cer te za de que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so não tem co nhe ci men to de que
a par te bu ro crá ti ca do Go ver no tem tra zi do em pe ci -
lhos à con cre ti za ção do con vê nio as si na do com os
Go ver no fran cês e ale mão para o fi nan ci a men to dos
dois pro je tos aqui re fe ri dos que, in dis cu ti vel men te,
são de gran de va lia para o fu tu ro da se gu ran ça pú bli -
ca em nos so País.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – V. Exª
per mi te-me um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, com a aqui es cên cia de V. Exª, te nho o pra zer
de con ce der o apar te ao nos so Lí der, Se na dor Ja der
Bar ba lho.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Iris Re zen de, cum pri men to V. Exª e tam bém os de ma -
is Co le gas do Se na do, que des de on tem têm ocu pa -
do a tri bu na no ple ná rio e na re u nião con jun ta 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
para tra tar des se tema. A con tri bu i ção de V. Exª é va li -
o sa não só pelo co nhe ci men to teó ri co que tem, mas,
aci ma de tudo, pela vi vên cia prá ti ca na con di ção de
ex-Ministro da Jus ti ça e, fun da men tal men te, de Go -
ver na dor do Esta do de Go iás. Obser vei as con si de ra -
ções de V. Ex.ª, in clu si ve a ati nen te à des bu ro cra ti za -
ção do fi nan ci a men to, que é fun da men tal. Ain da on -
tem o ex-Ministro da Jus ti ça Re nan Ca lhe i ros se re fe -
ria a esse dado. Há fi nan ci a men to no País para os
mais di ver sos seg men tos, con si de ra dos pri o ri tá ri os
para a so ci e da de bra si le i ra. To da via, se des co nhe ce
fi nan ci a men to go ver na men tal para a se gu ran ça pú -
bli ca no Bra sil. Como se quer ter uma Po lí cia efi ci en -
te, mo der na, pre pa ra da, aci ma de tudo equi pa da para 
com ba ter a cri mi na li da de, se não há ne nhum pro gra -
ma na ci o nal a esse res pe i to? Isso não se re fe re a
este Go ver no, mas, de modo ge ral, a to dos os Go ver -
nos. Não há pre o cu pa ção nes se sen ti do, ape sar de o
tema se gu ran ça pú bli ca – cre io – es tar re la ci o na do
como um dos mais pri o ri tá ri os em qual quer pes qui sa
pe ran te a po pu la ção. Então, de se jo ape nas agre gar
es sas bre ves con si de ra ções ao im por tan te pro nun ci -
a men to de V. Ex.ª, cum pri men tá-lo e tam bém o Se na -
do, por que acre di to, Sr. Pre si den te, Co le gas Se na do -
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res, que, a esta al tu ra, des de on tem, ele va ram-se
con si de ra vel men te os ín di ces de au diên cia da TV Se -
na do. Hou ve aqui quem dis ses se que há te mas mais
im por tan tes. Não que ro ab so lu ta men te es ta be le cer
ní ve is de im por tân cia. Exis tem tan tos ou tros te mas
re le van tes e pri o ri tá ri os. Entre tan to, não te nho a me -
nor dú vi da de que se gu ran ça pú bli ca é um tema da
Ordem do Dia não do Se na do, mas da so ci e da de bra -
si le i ra. Por tan to, os meus cum pri men tos a V. Ex.ª e
aos de ma is Co le gas do Se na do que se en vol ve ram
nes ta dis cus são e que vão pros se guir nela ama nhã.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, ilus tre Lí der, Se na dor Ja der Bar ba lho. 

Sr. Pre si den te, agra de ço tam bém a V. Exa  pela
to le rân cia de V. Exª. 

Gos ta ria de con clu ir meu pro nun ci a men to fa -
zen do um aler ta, le van do em con ta que co nhe ço as
ações do Go ver no Fe de ral, que têm sido efe ti vas e
pro fun das. To da via, não po de mos pen sar em so lu ci o -
nar a ques tão da se gu ran ça pú bli ca no País sem uma 
par ti ci pa ção re al men te efe ti va dos go ver nos es ta du a -
is, in clu si ve dos mu ni cí pi os, que tam bém pre ci sam
par ti ci par de uma ação co le ti va na área da se gu ran ça
pú bli ca. Bas ta ci tar que o en si no co me ça no mu ni cí -
pio, lá está a res pon sa bi li da de ma i or pelo en si no fun -
da men tal. É o mu ni cí pio que co nhe ce mais de per to
as pró pri as re a ções de seus mu ní ci pes.

Sr. Pre si den te, vol ta rei a esta tri bu na tra zen do
ele men tos que pos sam co la bo rar com to dos aque les
– au to res de pro je tos ou não – que es te jam dis pos tos
a uma ação re al men te efe ti va, a uma atu a ção glo bal
para bus car so lu ções na área da se gu ran ça pú bli ca
em nos so País. 

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

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le -
la, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, meu pro nun ci a men to é mais um
aler ta e mais um pro tes to, di an te da ina ce i tá vel re a li -
da de im pos ta ao pro du tor ru ral, ví ti ma de uma po lí ti ca 
atroz de im por ta ção que se gu ra men te co lo ca em ris -
co a so bre vi vên cia da nos sa ba cia le i te i ra.

Infor ma ções di vul ga das on tem pela CNA, Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, com pro vam que
prá ti cas des le a is e pre da tó ri as con ti nu am em cur so
no mer ca do do le i te, pre ju di can do sen si vel men te a
pro du ção bra si le i ra, dis se mi nan do o de sem pre go e
fa zen do com que o País, no va men te, so fra ir re pa rá -
ve is per das de di vi sas.

Impor ta ções de le i te de qua li da de du vi do sa per -
ma ne cem sem que au to ri da des bra si le i ras to mem as
pro vi dên cia ca bí ve is, para evi tar os abu sos, os evi -
den tes ris cos para a sa ú de da po pu la ção e os enor -
mes pre ju í zos à eco no mia do País. So men te no mês
de de zem bro, o Bra sil im por tou, prin ci pal men te da
Argen ti na, 24 mil to ne la das de le i te em pó e 11,4 mil
to ne la das de le i te lon ga vida. Esses pro du tos en tra -
ram no País em ple na sa fra. Fo ram ad qui ri dos por
US$1.500 a to ne la da, quan do nor mal men te são ven -
di do na Argen ti na por US$2.100 a to ne la da. Ou seja
está sen do co mer ci a li za do por 71% do seu pre ço ori -
gi nal. Isso ca rac te ri za cla ra men te a prá ti ca do dum -
ping, am pla men te da no sa aos in te res ses na ci o na is.

No re la ci o na men to co mer ci al com a Nova Ze -
lân dia e a União Eu ro péia o dum ping é ain da ma i or.
A to ne la da de le i te em pó, cus ta na que las duas lo ca li -
da des res pec ti va men te US$ 2.500 a US$3.500. No
Bra sil é ven di da a US$1.500. É com base nes sa re a li -
da de que a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra so -
li ci tou ao De par ta men to de De fe sa Co mer ci al, vin cu -
la do ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to Indús tria e
Co mér cio Exte ri or a apli ca ção ime di a ta do Di re i to an -
ti dum ping pro vi só rio so bre as im por ta ções de le i te em 
pó e Lon ga Vida da Argen ti na, Nova Ze lân dia, Uru -
guai, Aus trá lia e União Eu ro péia.

O ob je ti vo da CNA é im pe dir es sas ina ce i tá ve is
im por ta ções até que seja jul ga do em de fi ni ti vo o pro -
ces so para ave ri guar a prá ti ca do dum ping  aber ta
em agos to do ano pas sa do e cujo o des fe cho deve
ain da le var apro xi ma da men te seis me ses.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
fa ze mos esta co mu ni ca ção para ex pres sar pro fun da
so li da ri e da de ao ges to da CNA em de fe sa do pro du -
tor bra si le i ro e dos mais ele va dos in te res ses na ci o na -
is. Ao mes mo tem po, so li ci ta mos uma ma ni fes ta ção
cla ra do Se na do para sen si bi li zar o Go ver no a re ver
ime di a ta men te a inad mis sí vel po lí ti ca que vem sen do 
pra ti ca da em re la ção a nos sa pe cuá ria le i te i ra.

As es ta tís ti cas são alar man tes. Entre 1996 e
1998, 55 mil pro du to res que ser vi am às in dús tri as
aban do na ram a ati vi da de le i te i ra. As pers pec ti vas
para o ano 2000, apon ta das pela CNA, são ain da
mais pre o cu pan tes. Esti ma-se que a cap ta ção das
em pre sas seja re du zi da em até 4%, o que sig ni fi ca rá
um duro gol pe no se tor. A con cor rên cia des le al e as
im por ta ções da no sas são ver da de i ra men te o que ex -
pli cam a vi sí vel de ca dên cia da ba cia le i te i ra no nos so
País. 

Jus ti ça seja fe i ta. O nos so pro du tor não teme
com pe tir numa eco no mia cada vez mais glo ba li za da,
mas as con di ções que lhe es tão sen do im pos tas são
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im pra ti cá ve is, sem que o Go ver no bra si le i ro tome as
ati tu des ca bí ve is para pro te ger o mer ca do e im pe dir o 
seu com ple to es tran gu la men to.

A CNA com pro va: os pre ços re ce bi dos pe los pe -
cu a ris tas na ci o na is es tão en tre os mais ba i xos do
mun do, se não for o mais ba i xo. A mu dan ça do re gi -
me cam bi al só fez in ten si fi car esse es tá gio ne ga ti vo.
São alar man tes as de si gual da des no pro ces so com -
pe ti ti vo. O pro du tor ar gen ti no re ce be em tor no de
0,20 dó lar por li tro de le i te; o pro du tor bra si le i ro re ce -
be 0,15 dó lar. Isso, sem dú vi da ne nhu ma, é uma de si -
gual da de mu i to gran de.

Os da dos es tar re ce do res não pa ram aí. Ain da
de acor do com a CNA, de de zem bro de 1994, mar co
do Pla no Real, até de zem bro de 1999 os pre ços mé -
di os re a is re ce bi dos pe los pro du to res de le i te so fre -
ram que da de 32%. A si tu a ção foi agra va da pelo au -
men to dos cus tos de pro du ção, no ta da men te de po is
da des va lo ri za ção do Real. No pe río do de ja ne i ro a
se tem bro de 1999, o ín di ce de pre ços pa gos pelo pro -
du tor ru ral para aqui si ção de in su mos e mão-de-obra
au men tou aci ma de 25 pon tos per cen tu a is.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, apo i a mos in te gral men te a pa u ta de re i vin di ca -
ções da CNA, que bus ca me lho ri as ime di a tas da re -
mu ne ra ção do pro du tor, bem como o es ta be le ci men -
to de uma po lí ti ca de in cen ti vos por par te do Go ver no
Fe de ral. São in dis pen sá ve is as se guin tes pro vi dên ci -
as:

– De fe sa con tra as im por ta ções des le a is e pre -
da tó ri as, es pe ci al men te apo i an do e agi li zan do a in -
ves ti ga ção de dum ping.

– Des bu ro cra ti za ção do aces so aos re cur sos do 
Pro le i te.

– De fi ni ção de re cur sos para, em par ce ria com a 
ini ci a ti va pri va da, qua li fi car a mão-de-obra en vol vi da
na pro du ção e trans por te do le i te cru.

– Ampli a ção das re des ru ra is de ener gia elé tri ca 
para do tar as pro pri e da des le i te i ras des se in dis pen -
sá vel fa tor mo der ni zan te.

– Ade qua ção da in fra-estrutura das es tra das,
agi li zan do o trân si to dos ca mi nhões-tanque na co le ta
do le i te a gra nel.

É as sim que va mos me lho rar o de sem pe nho e a 
com pe ti ti vi da de do se tor. Mas, an tes, é pre ci so dar
um bas ta à con cor rên cia des le al. O Bra sil, efe ti va -
men te, não me re ce o sa cri fí cio que está sen do im pos -
to aos pe que nos e mi ni pro du to res de le i te do nos so
País. Por tan to, te mos de lu tar pela sal va ção da nos sa 
ba cia le i te i ra.

Agra de ço ao Lí der Ja der Bar ba lho pela de fe rên -
cia em nos dar a opor tu ni da de de dis cu tir esse tema
im por tan te e mo men to so para o nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – 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 ao Se na dor Car los Be zer -
ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, hou -
ve há pou co uma vo ta ção no mi nal nes te ple ná rio e o
Se na dor Ro me ro Jucá e eu tí nha mos sido con vo ca -
dos por um Mi nis tro para uma con ver sa. Infe liz men te, 
che ga mos atra sa dos, ou seja, logo após a vo ta ção.

Jus ti fi co a mi nha au sên cia e tam bém a do Se na -
dor Ro me ro Jucá, que es ta va em mi nha com pa nhia.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Ata re gis tra rá os pe di dos de V. Exª e dos
Se na do res Na bor Jú ni or e Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. ) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, te nho es cu ta do com fre qüên -
cia pro nun ci a men tos no Se na do re ve lan do uma cres -
cen te in qui e ta ção com o pro ces so de des na ci o na li za -
ção das em pre sas bra si le i ras e con se qüen te men te
da eco no mia na ci o nal. Ain da an te on tem, as sis ti mos a 
um ex ce len te dis cur so do Se na dor Lú cio Alcân ta ra
co men tan do ma té ria pu bli ca da na im pren sa e ma ni -
fes tan do a sua pre o cu pa ção com o que se pre nun cia
como uma nova onda de des na ci o na li za ção em re la -
ção à eco no mia bra si le i ra.

Por ou tro lado, tam bém te nho ou vi do re pe ti da -
men te dis cur sos fe i tos pe los Srs. Se na do res de con -
de na ção pra ti ca men te unâ ni me des sas ope ra ções
pe las qua is o BNDES – Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al – fi nan cia a aqui si ção de
em pre sas es ta ta is bra si le i ras por gran des em pre sas
es tran ge i ras, al ta men te ca pi ta li za das, que efe ti va -
men te não ne ces si ta ri am des se fi nan ci a men to, sen -
do esta ape nas uma for ma de fa ci li tar, de con ce der,
ain da, van ta gens ma i o res para que as ope ra ções de
pri va ti za ção pos sam se re a li zar. 

Te nho es cu ta do dos Srs. Se na do res uma con -
de na ção pra ti ca men te unâ ni me: já não se quer ad mi -
tir ope ra ções des sa na tu re za. Por isso, es tou na tri bu -
na, para fa zer a apre sen ta ção de um pro je to de lei
que pro í be, exa ta men te, esse tipo de ope ra ção por
par te do BNDES. 
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Sras. e Srs. Se na do res, toda a mi nha vida pro fis -
si o nal se pro ces sou den tro do BNDE, sou do tem po
em que aque le ban co não fa zia em prés ti mos a em -
pre sas es tran ge i ras, pro i bi ção que es ta va na pró pria
lei cons ti tu in te da ins ti tu i ção. Só eram fi nan ci a das
em pre sas na ci o na is ou de ma i o ria de ca pi tal na ci o -
nal, sob um ar gu men to mu i to jus to e ain da vá li do, de
que pou pan ça na ci o nal, ou seja, os re cur sos cap ta -
dos de ci da dãos bra si le i ros de for ma com pul só ria,
não de ve ri am ser apli ca dos em in ves ti men tos de pro -
pri e da de de em pre sas es tran ge i ras. Tais re cur sos de -
ve ri am ser vir à ca pi ta li za ção, à cons ti tu i ção de em -
pre en di men tos emi nen te men te bra si le i ros. As em -
pre sas es tran ge i ras eram bem-vindas, sim, mas des -
de que trou xes sem ca pi ta is de fora, des de que trou -
xes sem pou pan ça ex ter na que acres ces se a pou pan -
ça na ci o nal. Esse era o ar gu men to que fun da men ta -
va a pro i bi ção le gal do BNDE de fi nan ci ar em pre sas
es tran ge i ras e foi, de lon ge, a prin ci pal agên cia do
pro ces so de cres ci men to eco nô mi co do Bra sil dos
anos 50, 60 e 70.

O ar gu men to é vá li do até hoje e tem mais for ça
ain da, a meu ju í zo, na me di da em que a pou pan ça na -
ci o nal de cres ceu sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos anos. 
Esta mos pre ci san do de pou pan ça es tran ge i ra, mas
que ela ve nha de fora e não que as em pre sas es tran -
ge i ras ad qui ram ca pi tal na ci o nal, ati vos na ci o na is
com fi nan ci a men to con ce di do por pou pan ças de bra -
si le i ros, es pe ci al men te de tra ba lha do res, do Fun do
de Ampa ro aos Tra ba lha do res que é a prin ci pal fon te
de re cur sos do BNDE.

Assim, Sr. Pre si den te, está na hora de pro i bir.
Apre sen tei um pro je to di zen do que o  BNDE po de rá
con ce der fi nan ci a men to ou em prés ti mos a pes so as
ju rí di cas cujo po der de con tro le seja de ti do por pes so -
as fí si cas ou ju rí di cas re si den tes ou do mi ci li a das no
ex te ri or, so men te para ins ta la ção de uni da des pro du -
ti vas no Bra sil, as sim como para a am pli a ção de em -
pre en di men tos exis ten tes. Qu e ro di zer, fi nan ci ar em -
pre sas es tran ge i ras, tudo bem. Nós não po de mos im -
pe dir mais isso, por que a Cons ti tu i ção bra si le i ra des -
fez a di fe ren ci a ção en tre em pre sas bra si le i ras de ca -
pi tal es tran ge i ro e em pre sas bra si le i ras de ca pi tal na -
ci o nal. Não po de mos pro i bir esse em prés ti mo, mas
po de mos con di ci o nar fi nan ci a men tos do BNDES,
para em pre sas es tran ge i ras. Se bem que eu, pes so -
al men te, não con cor do, pre fe ri ria re ser var os re cur -
sos do BNDES só para na ci o na is ba se a do no fun da -
mento de que pou pan ça bra si le i ra deve ser vir a em -
pre en di men tos bra si le i ros. Mas, ten do em vis ta o que
diz a Cons ti tu i ção, e foi a von ta de do Con gres so Na ci o -
nal que as sim de ter mi nou, ten do em vis ta isso, não se

pode pro i bir, mas va mos cri ar con di ci o na men tos. Fi nan -
ci ar com o di nhe i ro do BNDE, com o di nhe i ro do tra ba -
lha dor em pre sas es tran ge i ras, só se for para am pli ar
em pre en di men tos exis ten tes ou cri ar no vos em pre en -
di men tos, cri ar em pre gos, cri ar nova s fa ti as de ren da
e de em pre go para a eco no mia na ci o nal, e não para
ad qui rir pa tri mô nio já exis ten te, em pre en di men tos já
re a li za dos.

E mais. Acres cen to um pa rá gra fo di zen do que, na
hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, isto é, de fi nan ci a men to
para em pre sas es tran ge i ras cons tru í rem no vos em pre -
en di men tos, o fi nan ci a men to não po de rá ex ce der 50%
do dis pên dio to tal, exa ta men te para cri ar a obri ga ção de
que es sas em pre sas tra gam pelo me nos me ta de do in -
ves ti men to de suas pró pri as pou pan ças ou de seus fi -
nan ci a men tos nas suas ori gens, nos seus pa í ses de ori -
gem, e não uti li zem a pou pan ça na ci o nal em pra ti ca men -
te 80%. A pou pan ça na ci o nal deve ser vir, tan to quan to
pos sí vel, para em pre en di men tos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, me di an te o que es cu tei com fre -
qüên cia aqui de vá ri os Se na do res a res pe i to das ope -
ra ções de fi nan ci a men to a em pre sas es tran ge i ras
pelo BNDES, e me di an te o que es cu tei so bre pre o cu -
pa ção com o fe nô me no que está ex plo din do gri tan te -
men te so bre to dos nós – que é o pro ces so de des na -
ci o na li za ção cres cen te e pro fun do da eco no mia na ci -
o nal – pen so que es te ja na hora de se ins ti tu í rem me -
ca nis mos de de fe sa da em pre sa na ci o nal, sim! Não
me re fi ro ao tipo de de fe sa que se fa zia no pas sa do:
re ser va de mer ca do, im po si ção de bar re i ras al fan de -
gá ri as mu i to ele va das que, efe ti va men te, pro te gi am
e, às ve zes, de ma si a da men te, e ofe re ci am às em pre -
sas bra si le i ras a opor tu ni da de de aco mo da ção sem
pre o cu pa ção com pro du ti vi da de. Falo da ne ces si da -
de da ins ti tu i ção de uma po lí ti ca de de fe sa po si ti va da 
em pre sa bra si le i ra, de uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to da em pre sa na ci o nal, que uti li ze os re cur sos
es cas sos da pou pan ça bra si le i ra por meio do
BNDES. Então, é pre ci so re ser var uma fa tia ma i or,
para as em pre sas bra si le i ras, des ses re cur sos e im -
pe dir que o BNDES, com o di nhe i ro do tra ba lha dor, fi -
nan cie  aqui si ção de ati vos e de pa tri mô nio bra si le i ro
por em pre sas es tran ge i ras.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Ro ber to Bra ga?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Com mu i to pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – A
pro po si ção de V. Exª faz mu i to sen ti do, uma vez
que o BNDES é uma ins ti tu i ção ofi ci al de cré di to vol -
ta da para pro ver re cur sos de mé dio e de lon go pra -
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zo para as em pre sas na ci o na is. Foi cri a do com essa 
fi na li da de, mas está mo di fi can do seu cur so ao au -
men tar sig ni fi ca ti va men te a pro por ção de de sem bol -
sos para em pre sas de ca pi tal es tran ge i ro. Em de -
zem bro úl ti mo, apre sen tei um ba lan ço, re sul ta do de
re que ri men to de in for ma ções que apre sen tei ao Mi -
nis tro Alci des Tá pi as. Pe las in for ma ções ofi ci a is do
BNDES, a evo lu ção de de sem bol sos para em pre sas 
es tran ge i ras vem au men tan do. Era da or dem de
2,2%, em 1995; hoje, já está por vol ta de 4,7%, con -
si de ra dos os da dos ape nas de ja ne i ro a ou tu bro de
1999. Se con si de ra dos os da dos de ja ne i ro a de -
zem bro de 1999, essa pro por ção cer ta men te vai au -
men tar, por que foi jus ta men te em de zem bro que a
di re ção do BNDES de ci diu des ti nar R$920 mi lhões
para a Ford na Ba hia. Ora, tra ta-se da se gun da ma i -
or em pre sa em fa tu ra men to no mun do. Obte ve, de
um to tal de apro xi ma da men te R$20 bi lhões de re -
cur sos de sem bol sa dos pelo BNDES em 1999, uma
par ce la de qua se R$1 bi lhão, o que cer ta men te vai
au men tar aque la pro por ção, pro va vel men te fa zen -
do-a pas sar de 4,7% para 8% ou 10% – ain da não
dis po nho dos da dos com ple tos. É im por tan te que o
BNDES des ti ne re cur sos so bre tu do para em pre sas
na ci o na is; e não ape nas para mé di as e gran des,
mas tam bém para as mi cro em pre sas e para as em -
pre sas de pe que no por te. Res sal to que tam bém so -
li ci tei ao BNDES a evo lu ção de 1995 a 1999 por ta -
ma nho e por des ti na ção, por fi na li da de. E a in for ma -
ção re sul tou in com ple ta. Por essa ra zão, on tem
apre sen tei re que ri men to, por uma ques tão de or -
dem, so li ci tan do que os da dos se jam apre sen ta dos 
de for ma con sis ten te e com pa rá vel. Re cen te men -
te, o Se na dor La u ro Cam pos fez um pro nun ci a -
men to – oca sião, aliás, em que so freu uma in dis -
po si ção – que tra ta va de as sun to se me lhan te. O
Se na dor La u ro Cam pos apre sen tou, na opor tu ni -
da de – não lem bro se em no vem bro ou de zem bro 
úl ti mo – um pro je to de lei que guar da re la ção
com o pro pó si to ora apre sen ta do por V Exª, dan -
do for ça tam bém aos ar gu men tos e à pro po si ção
de V. Exª. Muito obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço
imen sa men te o apar te, que re for ça tudo o que es tou 
a di zer nes ta tar de. V. Exª é um dos Se na do res de
quem te nho es cu ta do a  pre o cu pa ção cres cen te a
res pe i to do pro ces so de des na ci o na li za ção da nos -
sa in dús tria e de es cas se a men to dos re cur sos do
BNDES para em pre sas na ci o na is, em ra zão da sua
apli ca ção cada vez ma i or para em pre sas es tran ge i -
ras.

Tive co nhe ci men to do pro je to de lei apre sen ta -
do pelo Se na dor La u ro Cam pos. É mu i to in te res san te 
e com pa ti bi li za-se in te i ra men te com o meu, na me di -
da em que S. Exª pro põe que os re cur sos do FAT se -
jam des ti na dos ape nas para pro je tos ge ra do res de
em pre go. No fun do, a com pa ti bi li za ção é com ple ta. O 
que es tou di zen do é que em pre sas es tran ge i ras só
po dem ob ter re cur sos do BNDES se fo rem cri ar no -
vos em pre gos e ge rar nova ren da no País, nova ati vi -
da de pro du ti va, e não ape nas ad qui ri rem o que já
exis te.

Peço a aten ção dos no bres co le gas e en ca re ço
que a de ci são não de mo re. So li ci to a aten ção dos no -
bres co le gas para que a de ci são seja tão rá pi da quan -
to pos sí vel, por que está avi zi nhan do-se e tor nan -
do-se re a li da de di an te dos nos sos olhos – é um pro -
ces so vir tu al que se vai trans for mar em real – exa ta -
men te uma nova eta pa de des na ci o na li za ção. E, na -
tu ral men te, sa be mos quan to se rão for tes as pres sões 
para usar re cur sos do BNDES.

Qu e ria anun ci ar à Casa a apre sen ta ção des te
pro je to e fa zer um ape lo aos ilus tres co le gas para que 
a de ci são a res pe i to da pro po si ção se dê tão bre ve -
men te quan to pos sí vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, 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 Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP –
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: ”Se na -
dor, só por ele i ção di re ta!“

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil, ao ser per gun ta do so -
bre a tese da apro va ção do car go de Se na dor vi ta lí -
cio, dis se: 

“Eu sou fa vo rá vel. Não es tou pro pon do – acho
des ca bi do nes te mo men to. Iri am me en ten der mal.
Acho que o ex-Presidente da Re pu bli ca de ve ria ser
se na dor vi ta lí cio. Dá uma cer ta dig ni da de e dá al gum
re cur so. Aqui não se tem nem apo sen ta do ria. Eu
acho que eu sair por aí para can di da tu ra...Meu Deus!
Eu es tou há dez anos nis so.”

Qu e ro aqui hoje re fle tir so bre a res pos ta do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so so bre um
tema que não é novo – já foi ob je to de inú me ros de -
ba tes no Con gres so Na ci o nal –, como irei
demonstrar.
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Nes sa mes ma en tre vis ta, quan do ques ti o na do
so bre o par la men ta ris mo, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que res pon deu: 

“Pri me i ro, é pre ci so ter um ple bis ci to...Tem que
sub me ter a uma con sul ta po pu lar... Em 2002, vão di -
zer: o Pre si den te Fer nan do Hen ri que quer fi car. Isso
vai con ta mi nar ne ga ti va men te essa pos si bi li da de do
de ba te.”

Ain da bem que, pelo me nos, ele aqui se dá con -
ta de que re al men te, se vi es se a ocor rer a ten ta ti va,
como al guns es tão de se jan do, de mo di fi car o re gi me
de pre si den ci a lis ta para par la men ta ris ta, cri ar-se-ia
uma en xur ra da de pro tes tos. Pa re ce uma es tra té gia
na co mu ni ca ção fe i ta pelo Pre si den te, por seus por -
ta-vozes, ora no Pa lá cio do Pla nal to, ora no Con gres -
so, pois fo ram vá ri as as ten ta ti vas nes ses úl ti mos
anos. Em um mo vi men to mais re cen te, a for ça do Pla -
nal to em fa vor do par la men ta ris mo veio do Se cre tá -
rio-Geral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Mi nis tro Aloy -
sio Nu nes Fer re i ra, quan do aven tou a hi pó te se de o
Con gres so Na ci o nal apro var, por emen da cons ti tu ci -
o nal, a mu dan ça do re gi me po lí ti co do pre si den ci a lis -
mo para o par la men ta ris mo sem a ne ces si da de de
novo re fe ren do po pu lar. Pa re ce que Sua Exce lên cia
está es que cen do fa tos re cen tes que vi ven ci ou. Em
1963 e em 1993, o povo, em ple bis ci tos, por lar ga
mar gem de vo tos, apro vou o pre si den ci a lis mo. Por -
tan to, qual quer co gi ta ção so bre mo di fi car o re gi me de 
go ver no, sem nova con sul ta, será to tal men te inad -
mis sí vel. Tão for tes fo ram as re a ções, in clu si ve de al -
guns dos prin ci pa is ar ti cu lis tas de nos sa im pren sa,
que o Pre si den te não teve al ter na ti va se não a de re -
cu ar na po si ção que vi nha sen do con ver sa da e ar ti cu -
la da no Pa lá cio do Pla nal to. 

Já no que diz res pe i to à pro pos ta do Se na dor vi -
ta lí cio, lem bro que, em 1995, o De pu ta do Arthur Vir gí -
lio, do PSDB, pro nun ciou-se fa vo ra vel men te a res -
pe i to, en quan to que no Se na do, o Se na dor Ro me ro
Jucá, en tão no PFL e hoje no PSDB, apre sen tou
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção pro pon do que
ex-Presidentes da Re pú bli ca, que não ti ves sem re -
nun ci a do ou sido im pe di dos de exer cer a Pre si dên -
cia por cri me de res pon sa bi li da de, pas sas sem a ter
o di re i to de se tor nar Se nadores.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, foi de sig na do Re la tor o Se na dor José Edu ar do
Du tra, do PT de Ser gi pe, que apre sen tou pa re cer
con trá rio. Vi san do cor ri gir as fa lhas apon ta das pelo
Re la tor, o Se nador Ro me ro Jucá ela bo rou uma
emen da subs ti tu ti va, quan do da dis cus são no ple -
ná rio, na qual pro pôs que os ex-Presidentes se tor -
nas sem Se na do res con se lhe i ros, sem vin cu la ção

par ti dá ria e sem di re i to a voto. Esta nova pro pos ta
tam bém re ce beu pa re cer con trá rio e para que não
fos se re je i ta da pelo Ple ná rio, seus de fen so res
apro va ram re que ri men to en ca mi nha do-a para a
Co mis são Tem po rá ria de Re for ma Par ti dá ria. O pa -
re cer des ta Co mis são não aca tou a su ges tão do
Se na dor vi ta lí cio e, com o tér mi no da Le gis la tu ra, a
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal do Se na dor
Ro me ro Jucá foi de fi ni ti va men te ar qui va da. Entre -
tan to, o Se na dor não de sis tiu de sua idéia e in for -
mou-me, hoje, que irá re a pre sen tá-la. Pos si vel -
men te es ti mu la do pela de cla ra ção do Pre si den te
da Re pú bli ca, que se diz fa vo rá vel, e quem sabe até 
por ar ti go que o emi nen te, bri lhan te jor na lis ta Elio
Gas pa ri pu bli cou na Fo lha de S.Pa u lo em se gui da
àque la re por ta gem, quan do fez um co men tá rio, re la ti -
va men te à opi nião que eu ha via ex pres so, por que, ao
ser per gun ta do pelo Jor nal do Bra sil so bre a opi nião
do Pre si den te da Re pú bli ca, fa vo rá vel à fi gu ra do Se -
na dor vi ta lí cio, lem brei-me de que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so tal vez não es ti ves se re fle -
tin do ade qua da men te so bre fa tos re cen tes da His -
tó ria. Qual o Se na dor, en tre os pou cos exis ten tes,
den tre os pa í ses pou cos que têm essa ins ti tu i ção
do Se na dor vi ta lí cio, mais co nhe ci do no mun do? É
jus ta men te o ex-General Au gus to Pi no chet, que foi
Pre si den te – na ver da de, di ta dor –, no Chi le, res -
pon sá vel por um gol pe mi li tar, ins ta u ra do quan do
da que da do Pre si den te Sal va dor Allen de, que ha -
via sido ele i to di re ta men te pelo povo.

Qual o des ti no hoje do Ge ne ral Au gus to Pi no -
chet? Ele está na Ingla ter ra, em Lon dres – aliás, gra -
ve men te en fer mo, se gun do in for mam os in gle ses. E
até em fun ção dis so, as au to ri da des in gle sas, in clu si -
ve do Po der Ju di ciá rio, es tão ava li an do que não irão
en viá-lo, como de man da o Go ver no de Espa nha,
para que seja sub me ti do a um jul ga men to por cri mes
con tra a hu ma ni da de.

A ins ti tu i ção do Se na dor vi ta lí cio no Chi le foi co -
lo ca da como um dos ar ran jos para que o Ge ne ral Au -
gus to Pi no chet con ce des se que iria ha ver o pro ces so
de de mo cra ti za ção do Chi le, algo que não hon ra lem -
bran ça.

Des de a pri me i ra Cons ti tu i ção da Re pú bli ca
bra si le i ra, de 24 de fe ve re i ro de 1891, foi es ta be le ci da 
a ele i ção di re ta para Se na do res. Essa tra di ção só foi
in ter rom pi da pela Cons ti tu i ção de 1937, que ins ti tu iu
o Con se lho Fe de ral em subs ti tu i ção ao Se na do, e
pela emen da cons ti tu ci o nal de 1977, que cri ou o sis -
te ma de ele i ção in di re ta para um ter ço das va gas de
Se na do res, os cha ma dos Se na do res biô ni cos. Ape -
nas du ran te os re gi mes au to ri tá ri os, o povo foi im pe -
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di do de ele ger seus re pre sen tan tes para o Se na do.
Fe liz men te, con se gui mos ter mi nar com os as sim cha -
ma dos Se na do res biô ni cos. Lem bro que foi uma das
gran des ba ta lhas do pro ces so de de mo cra ti za ção. O
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no foi tes te mu nha des sa ba -
ta lha. Ima gi nem um ter ço do Se na do ser ha bi ta do por 
Se na do res que não ha vi am sido ele i tos pelo povo.
Isso im pli ca va uma si tu a ção de mu i ta di fi cul da de: um
era Se na dor ele i to, o ou tro era in di ca do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca. Fe liz men te, não te mos mais Se -
na do res biô ni cos. 

Será que se ria um pro gres so em di re ção à de -
mo cra cia, a ter mos um sis te ma de mo crá ti co ain da
me lhor se viés se mos a ins ti tu ir a ca te go ria dos Se na -
do res vi ta lí ci os, com ou sem di re i to a voto, os qua is,
por tan to, se ri am de se gun da clas se? Ima gi nem ha ver 
aqui al guns Se na do res com di re i to a voto e ou tros
que po de ri am fa lar, mas não vo tar. O que fa ri am na
hora da vo ta ção? Iri am fi car em que lu gar? O Se na -
dor Car los Be zer ra dis se que – não en ten di bem – os
Se na do res que não ti ves sem di re i to a voto tal vez fos -
sem para o café, para o ga bi ne te ou ape nas olha ri am.

Ora, res sal to que o ex-Presidente Jus ce li no Ku -
bits chek ten tou apro var du ran te o seu man da to – e
este fato foi lem bra do hoje a mim pes so al men te pelo
Se na dor José Sar ney, com quem di a lo guei so bre o
as sun to –, emen da cri an do o car go de Se na dor vi ta lí -
cio. Jus ce li no Ku bits chek mu i to in sis tiu nis so. Qu e ria
por que que ria con ti nu ar de al gu ma for ma na vida pú -
bli ca como Se na dor vi ta lí cio. O Con gres so de en tão,
po rém, re je i tou a pro po si ção. O Se na dor José Sar -
ney, en tão na UDN, foi con trá rio a essa pro po si ção, a
qual mu i to cri ti cou. E quem bri lhan te men te fa lou a
res pe i to des se as sun to foi o Se na dor Afon so Ari nos
de Mel lo Fran co, em me mo rá vel dis cur so no qual de -
mons trou, com cla re za, a ex cres cên cia que se ria a
cri a ção de tal car go.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) 
V. Exª me con ce de ria um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) 
Con ce do o apar te a V. Exª, com mu i ta hon ra.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ)  É 
mu i to opor tu no e im por tan te o dis cur so de V. Exª,
re lem bran do es ses fa tos que re a fir mam uma idéia
mais do que con so li da da nes te País, se gun do a
qual a vi ta li ci e da de, ten do ori gem no Par la men to ou
no Con gres so bra si le i ro, não tem sen ti do. É re pu di a -
da pela opi nião pú bli ca, pela tra di ção e por nos sa
his tó ria. É mu i to pro vá vel que um pre si den te da Re -
pú bli ca que te nha exer ci do seu man da to com ex pe -
riên cia e que se can di da te ao Se na do por seu Esta -

do, ou por qual quer ou tro  vez que, na con di ção de
pre si den te da Re pú bli ca, te ria con di ção de re pre -
sen tar qual quer das uni da des da fe de ra ção , ob te -
nha o as sen ti men to po pu lar. Há o exem plo de Ge tú -
lio Var gas, que foi Se na dor de po is de ter sido Pre si -
den te da Re pú bli ca, as sim como Jus ce li no Ku bits -
chek e José Sar ney, nos so Co le ga, que nos hon ra
com sua pre sen ça. O Bra sil tem vá ri os exem plos de
ex-presidentes da Re pú bli ca que se can di da ta ram e 
bus ca ram a le gi ti mi da de no voto para re pre sen tar
Esta dos da Fe de ra ção aqui no Se na do. É o que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que de ve ria fa zer, em
vez de ten tar esse sub ter fú gio da vi ta li ci e da de para
ex-presidentes, que não tem sen ti do e só tem en -
con tra do re pú dio por par te da opi nião pú bli ca e des -
ta Casa do Con gres so Na ci o nal. Cum pri men to V.
Exª pelo opor tu no pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) 
Agra de ço o apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por -
que V. Exª, uma das pes so as que vi veu a his tó ria bra -
si le i ra e é es tu di o so dela, con se gue per ce ber mu i to
bem essa as pi ra ção de que não te nha mos aqui Se na -
do res se não ele i tos pelo voto di re to.

Qu e ria fa zer aqui al gu mas con si de ra ções so bre 
as ob ser va ções do emi nen te jor na lis ta Elio Gas pa ri.
Se gun do ele, po de ria ser boa idéia ha ver ape nas um
Se na dor com di re i to a voz, e não a voto, por que, afi -
nal de con tas, esse ex-Presidente, que ob vi a men te
tem ex tra or di ná ria ex pe riên cia, co nhe ce a his tó ria,
co nhe ce os pro ble mas, te ria sem pre algo a di zer so -
bre to dos os as sun tos tra ta dos pelo Con gres so, pelo
Se na do Fe de ral.

Ora, caso o Se na do que i ra ou vir a ex pe riên cia,
a voz de um ex-Presidente, será ne ces sá rio que ele
seja Se na dor? Qu e ro aqui lem brar: a qual quer mo -
men to em que o Se na do Fe de ral te nha a ne ces si da -
de e a von ta de de ou vir um ci da dão, ele pode, nós po -
de mos, está na nos sa Cons ti tu i ção e no nos so Re gi -
men to Inter no, con vo car qual quer ci da dão, quan to
mais um ex-Presidente da Re pú bli ca! A qual quer ins -
tan te nós po de mos con vo car um ex-Presidente para
tro car mos idéi as e ou vir mos a sua ex pe riên cia.

Qu e ro res sal tar mais: o Pre si den te da Re pú bli -
ca pode es tar que ren do di a lo gar co nos co ou tro car
idéi as com os Se na do res e De pu ta dos. Ora, por que
não o faz?!

Lem bro ain da que apre sen tei pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção se gun do a qual o Pre si den te
da Re pú bli ca, por oca sião da men sa gem so bre o es -
ta do da Na ção, que se dá no iní cio de cada ses são le -
gis la ti va, em 15 de fe ve re i ro, deve ele pró prio com pa -
re cer e di zer a sua men sa gem. Con ver sei com o Pre -
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si den te Fer nan do Hen ri que Car do so so bre a idéia, e
Sua Exce lên cia dis se que a con si de ra mu i to po si ti va.

O ex-Presidente José Sar ney lem brou-me hoje
que ele pró prio teve a ini ci a ti va de di a lo gar com o
Con gres so Na ci o nal para que vi es se aqui no úl ti mo
ano de seu man da to. E o fez, em 1990. Foi Sua Exce -
lên cia, e não o Sr. Mi nis tro da Casa Ci vil, que fa lou a
men sa gem so bre o es ta do da Na ção.

Por tan to, até por que o pre ce den te foi aber to,
gos ta ria de lem brar que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so pode per fe i ta men te, no pró xi mo dia 15
de fe ve re i ro  se o de se jar, será bem-vindo –, vir ao
Con gres so Na ci o nal e ele pró prio di zer do es ta do da
Na ção, qua is são as suas me tas e qual o ba lan ço que
faz do seu úl ti mo Go ver no.

Re lem bro aqui o que acon te ceu em 15 de fe ve -
re i ro úl ti mo: o Mi nis tro Cló vis Car va lho veio ao Con -
gres so, en tre gou a sua men sa gem, que en tão foi lida, 
de modo for mal, pelo 1º Se cre tá rio. Pres tou-se aten -
ção, mas não com pa rá vel ao que se ria se ti ves se o
Pre si den te da Re pú bli ca lido a men sa gem. Em se gui -
da, foi o ex-Presidente Anto nio Car los Ma ga lhães que 
usou da pa la vra – e por bas tan te tem po, cer ca de 30
mi nu tos –, fa lan do so bre a sua vi são do es ta do da Na -
ção, o que teve gran de re per cus são.

Ora, se o Pre si den te da Re pú bli ca qui ser que a
sua men sa gem te nha re per cus são for te, le van do em
con si de ra ção o que acon te ceu em 15 de fe ve re i ro úl -
ti mo, será pró prio que ele ve nha e faça a le i tu ra de
sua men sa gem.

Fi nal men te, para com ple men tar a ar gu men ta -
ção so bre a ques tão dos Se na do res vi ta lí ci os, leio
ago ra o que dis se o en tão De pu ta do Afon so Ari nos
num de ba te so bre esse tema. Ele di a lo ga va com o
De pu ta do Gus ta vo Ca pa ne ma, que lhe ha via fe i to um 
apar te, e dis se:

Enten do que in frin ge não ape nas o prin cí pio fe -
de ral, que foi a base da or ga ni za ção do nos so Se na -
do, mas o pró prio prin cí pio re pu bli ca no, a idéia de um
mem bro vi ta lí cio de uma Câ ma ra Le gis la ti va. V. Exª
me dirá que é um mem bro que so fre a ca pi -
tis-diminutio de não ter ini ci a ti va nem voto. Mas en tão
ele não deve es tar lá, por que não se com pre en de que 
se ocu pe ou se re co lha a ex pe riên cia de ho mens que
te o ri ca men te são ho mens pi na cu la res da nos sa or ga -
ni za ção po lí ti ca  os an ti gos Pre si den tes da Re pú bli ca  
e que se uti li zam des sa ex pe riên cia, su pri min do-a na -
qui lo que ela tem de es sen ci al, a ini ci a ti va e o voto do
le gis la dor. Então, é me lhor que ele fale na te le vi são.
Então, é me lhor que ele es cre va li vros. Então, é me -
lhor que ele fale na cá te dra, por que terá um âm bi to de 
per su a são, um al can ce para suas idéi as mu i to ma i or.

Que fa rão aque les fu nâm bu los, aque les du en des,
aque les fan tas mas las ti má ve is de um pas sa do pró xi -
mo, que cor re rão en tre as ca de i ras na hora da vo ta -
ção e fu gi rão para os cor re do res, que na hora das ini -
ci a ti vas não po de rão fa lar  te nho pena de usar uma
ex pres são bru tal , mas que são cas tra dos no exer cí -
cio das suas fun ções? Então, não es te jam lá. Este jam 
na que les ór gãos com pa tí ve is com as fi na li da des que
a emen da cons ti tu ci o nal lhes quer ou tor gar, e que ve -
nham  aqui a par te fi nal do meu dis cur so  para um or -
ga nis mo que po de re mos cri ar nes ta Re pú bli ca, que
cri a re mos, se a tan to es ti ve rem dis pos tos nos sos
emi nen tes com pa nhe i ros da Ma i o ria  o Con se lho de
Esta do , este, sim, ca paz de abri gar no seu seio as
per so na li da des emi nen tes do País para uti li zar a sua
ex pe riên cia no sen ti do que de se ja a emen da do Se -
na do.

Ora, Sr. Pre si den te, al guns pon de ra ram, in clu si -
ve o jor na lis ta Elio Gas pa ri, so bre o por quê de se ter
obri ga do um ex-Presidente da Re pú bli ca a ser um 
pre si den te de ban co ou de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra,
como acon te ceu com o ex-Presidente Jus ce li no Ku -
bits chek, ou pre si den te de uma em pre sa mul ti na ci o -
nal como a Nor qui sa, caso do Ge ne ral Ernes to Ge i -
sel.

Se ria até ra zoá vel se pu dés se mos es ten der o
di re i to à apo sen ta do ria aos ex-Presidentes da Re pú -
bli ca. O Se na dor Pe dro Si mon diz ter cer te za de que
esse ins ti tu to já exis te. Por tan to, já está as se gu ra do.
Esta va ba se an do-me na res pos ta dada pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Jor nal do Bra -
sil quan do per gun ta do so bre a tese da apro va ção do
car go de Se na dor vi ta lí cio:

Eu sou fa vo rá vel. Não es tou pro pon do, acho
des ca bi do nes te mo men to. Iri am me en ten der mal.
Acho que o ex-Presidente da Re pú bli ca de ve ria ser
Se na dor vi ta lí cio. Dá uma cer ta dig ni da de e dá al gum
re cur so. Aqui não se tem nem apo sen ta do ria. Eu
acho que eu sair por aí para can di da tu ra... Meu Deus,
eu es tou há dez anos nis so.

Será que o Pre si den te não está ci en te de suas 
pró pri as prer ro ga ti vas como o do di re i to à apo sen ta -
do ria? 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Veja, Se -
na dor Edu ar do Su plicy, como o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que é um ho mem des pren di do. É tão de di -
ca do e es for ça do que tem di re i to à apo sen ta do ria e
não se pre o cu pou até hoje com isso. Vive para lu tar
e se quer sa bia que ti nha esse be ne fí cio. Mas Sua
Exce lên cia pode fi car tran qüi lo, pois tem di re i to à
apo sen ta do ria.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sua Exce lên cia faz jus à apo sen ta do ria?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Sim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Além da apo sen ta do ria como pro fes sor?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Sim. O
Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem di re i to às apo -
sen ta do ri as de pro fes sor da uni ver si da de e de Se -
na dor e, no fu tu ro, terá di re i to à de ex-Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Então, não se ria por essa ra zão que Sua Exce lên cia 
de se ja ria ser Se na dor vi ta lí cio. Se o mo ti vo é, por -
tan to, ter nes ta Casa a voz da ex pe riên cia dos
ex-Presidentes da Re pú bli ca, bas ta ria que qual quer
Se na dor o con vi das se.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, o fato cu ri o so é que este as sun to
veio a de ba te tem pos atrás. Foi uma lon ga dis cus -
são. Hou ve quem fi zes se pro pos tas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
O Se na dor Ro me ro Jucá, in clu si ve, apre sen tou pro -
pos ta.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Exa ta -
men te. Na que la opor tu ni da de, dis cu tiu-se o que se -
ria fe i to com os Ge ne ra is-Presidentes – Ernes to Ge -
i sel e João Bap tis ta Fi gue i re do –, que ain da es ta -
vam vi vos. A lem bran ça de que eles vi ri am, na qua li -
da de de ex-Presidentes, foi pra ti ca men te a pá de
cal fi nal. Não se fa lou mais no as sun to. É en gra ça do 
que este tema te nha vin do à tona dois dias de po is
do en ter ro do Ge ne ral Fi gue i re do. Não con si go en -
ten der. Ago ra não há mais Ge ne ra is-Presidentes.
Se es pe rar mos mais um pou co, virá o Sr. Fer nan do
Col lor, que será be ne fi ci a do pela anis tia no fim do
ano, quan do ter mi na o pra zo dos oito anos a que foi 
con de na do. Como foi ab sol vi do pelo Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, ten do re ad qui ri do os di re i tos, pode vir
como ex-Presidente. Sin ce ra men te, não en ten do
isso. A meu ver, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so per deu uma boa opor tu ni da de de fi car ca -
la do. Essa é uma da que las ve zes em que um ho -
mem tão bri lhan te, tão ex tra or di ná rio de re pen te
vem com uma afir ma ti va tão sem gra ça, tão sem
gos to, tão sem ele gân cia. Sua Exce lên cia, com tan -
tos Mi nis tros, De pu ta dos e Se na do res, com tan tos
que po de ri am fa zer uma pro pos ta em seu lu gar, de -
ve ria su ge rir que al guém o fi zes se. Por que não fi -
cou com a boca ca la da? Aliás, con si de rei de se le -
gan te, com toda a sin ce ri da de, o fato de Sua Exce -
lên cia  es tar no Rio de Ja ne i ro e não ter ido ao en -

ter ro do Ge ne ral Fi gue i re do, que foi Pre si den te da
Re pú bli ca e que deu a anis tia. Se o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so es ta va no Rio de Ja ne i ro,
po de ria ter com pa re ci do ao en ter ro, afi nal se ria um
ges to de gran de za, por que se tra ta va de um ge ne ral 
que mor reu. Mas não es tou dis cu tin do. Não foi ao
en ter ro, mas se lem brou do ar gu men to re la ti vo ao
Ge ne ral Fi gue i re do. Não foi fe liz o Pre si den te. Sin -
ce ra men te, o mo men to que es co lheu para tra zer
esta ma té ria à tona foi de uma in fe li ci da de tre men -
da. Por ou tro lado, re al men te exis tem pa í ses onde o 
Pre si den te é Se na dor, mas ge ral men te isso ocor re
no re gi me par la men ta ris ta, onde ele não se imis cui,
onde ele é o pai da pá tria. Nos Esta dos Uni dos, por
exem plo, não exis te isso. E se Sua Exce lên cia quer
pres tar de po i men to, não pre ci sa nem ser Se na dor,
não pre ci sa nem ser ex-Presidente; bas ta ser
ex-Senador para po der sen tar-se no ple ná rio quan -
tas ve zes qui ser, du ran te o res to da vida, como cer -
tos co le gas que nor mal men te o fa zem. Então, não
en ten di. Para mim, foi mu i to in fe liz o Pre si den te. Ho -
nes ta men te, quan do li o jor nal, pen sei que o jor na -
lis ta ti nha exa ge ra do e es pe rei um des men ti do do
por ta-voz, que não veio. Não acre di to, com toda a
sin ce ri da de, que esta ma té ria será le va da adi an te.
V. Exª e o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no dis se ram que 
o Pre si den te Ge tú lio Var gas foi de pos to e que vi ria
pelo voto po pu lar, sen do ele i to pelo Rio Gran de do
Sul e por São Pa u lo. Na que la épo ca, quan do era
per mi ti do, ele teve vo tos para Se na dor pe los dois
Esta dos e para De pu ta do por sete Esta dos. O Jus -
ce li no Ku bits check veio a Go iás e ele geu-se Pre si -
den te. O Se na dor José Sar ney é um exem plo ex -
cep ci o nal. Como o PMDB ne gou-lhe a le gen da no
Ma ra nhão, S. Exª foi ao Ama pá e ele geu-se Se na -
dor, por seu pres tí gio e sua ca pa ci da de. O Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que pode fi car tran qüi lo. Em
São Pa u lo, será di fí cil Sua Exce lên cia se ele ger,
mas, em qua tro anos, pode fa zer obras e ele ger-se
Se na dor pelo To can tins, por exem plo, por voto po -
pu lar. Sua Exce lên cia es te ve vi si tan do o Mu seu
Impe ri al em Pe tró po lis com uma au to ri da de, e os
jor na is pu bli ca ram que, ao olhar para  a ca de i ra, dis -
se ”não va mos sen tar aí se não va mos vi ci ar“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se não me en ga no, Sua Exce lên cia es ta va com o
Prín ci pe, mas não quis fi car mu i to tem po na que la
sala.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pa re -
ce-me que Sua Exce lên cia es ta va com a idéia de
ser so be ra no. Alguém do PSDB dis se-me que po de -
ría mos res ta be le cer o ple bis ci to não so men te para o 
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Par la men ta ris mo, mas tam bém para a Mo nar quia.
Per gun tei qual a di fe ren ça, e res pon de ram: ”ago ra,
te mos can di da to a rei“. Da que la vez, não tí nha mos.
Eram ape nas os Bra gan ça, mas ago ra te ría mos um
can di da to a rei. Pen so que Sua Exce lên cia deve
dis pu tar o car go no voto. Se ele foi re e le i to Pre si -
den te da Re pú bli ca, pode ele ger-se Se na dor fa cil -
men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que dis se ”Eu acho
que eu sair por aí para can di da tu ra... meu Deus, es -
tou há dez anos nis so!“ como se fos se algo que pu -
des se di mi nu ir uma pes soa o fato de ela sair por aí
dis pu tan do vo tos. Ge tú lio, Jus ce li no Ku bits chek e
José Sar ney são exem plos de ex-Presidentes que o 
fi ze ram. Por que ra zão o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so não po de ria, con clu í do seu man da to,
se tor nar uma pes soa que pu des se tam bém es tar
dis pu tan do vo tos? Isso se ria per fe i ta men te na tu ral,
pró prio da de mo cra cia. Nin guém aqui vira rei ou fica 
aci ma dos se res hu ma nos por ter sido Pre si den te da 
Re pú bli ca, em bo ra seja algo que hon ra, que dig ni fi -
ca a pes soa.

Alguns pa í ses ti ve ram Se na do res vi ta lí ci os e
aca ba ram com isso, como a Fran ça. Lem bro aqui as 
li ções de Affon so Ari nos:

E quem deu esse exem plo foi Bo na par te. Ele
que ria, en tão, o cor po aris to crá ti co per ma nen te. E
esse foi um de ver do Se na do fran cês da Ter ce i ra
Re pú bli ca, por que toda aque la gen te que vi nha de
Ben ja min Cons tant pen sa va em man ter uma or ga ni -
za ção es tru tu ral que es ta bi li zas se o mo vi men to das
no vas mas sas em as cen são, re pre sen ta das por ho -
mens como o gran de Gam bet ta ou como jo vens po -
lí ti cos que sur gi am no ce ná rio, como esse ad mi rá vel 
Ge or ges Cle men ce au.

Mas os ou tros re pu bli ca nos que ri am en tão um
Se na do de mo crá ti co; que ri am um Se na do como V.
Exª o diz, o Se na do que fos se, em tudo, igual à Câ -
ma ra e  com a Câ ma ra par ti ci pas se das res pon sa bi -
li da des da le gis la ção e do go ver no. Ho mens, que vi -
nham de Pré vost-Paradol e seu fa mo so li vro so bre a 
‘Fran ça No va’, que vi nham de Gam bet ta, de Thi ers,
en fim da que les ele men tos que en car na vam mais di -
re ta men te o mo vi men to re no va do.

Então, como vêem o Se na do? Que era o Se -
na do fran cês? Era uma cor po ra ção de mo crá ti ca que 
ti nha em seu seio al guns ele men tos vi ta lí ci os. O Se -
na do da Re pú bli ca Fran ce sa teve, até cer ta fase,
um gran de nú me ro de in te gran tes vi ta lí ci os: aque les 
ele i tos pela Assem bléia Na ci o nal. O Se na dor ele i to

pela Assem bléia, e não pelo ele i to ra do mais am plo,
era vi ta lí cio na Cons ti tu i ção Fran ce sa e, quan do
mor ria, o seu su ces sor, tam bém vi ta lí cio, era ele i to
pelo pró prio Se na do. Isso só de sa pa re ceu em vir tu -
de da re for ma cons ti tu ci o nal que se fez, se não me
en ga no, em 1885, ou por aí.

(...) De po is da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, ten -
tou-se fa zer no Se na do da Fran ça aqui lo que ago ra
se quer fa zer no Se na do bra si le i ro, atra vés de um
pro fes sor, cujo nome ago ra me es ca pa. Foi apre -
sen ta do à Assem bléia Na ci o nal, em 1930, pro je to
de emen da cons ti tu ci o nal con si de ran do se na do res
vi ta lí ci os os an ti gos Pre si den tes da Re pú bli ca, e
esta emen da foi re cu sa da, por que se en ten dia que
em bo ra a Fran ça fos se um país uni tá rio, por que se
en ten dia que em bo ra fos se da tra di ção fran ce sa a
exis tên cia de le gis la do res vi ta lí ci os, já não mem bro
de uma Câ ma ra Alta que não ti ves se a mes ma ori -
gem po lí ti ca dos de ma is com po nen tes des sa mes -
ma Câ ma ra e que fos se vi ta lí cio, o que re pug na va
ao prin cí pio re pu bli ca no.

Te mos, por tan to, no exem plo fran cês, que mes -
mo a tra di ção aris to crá ti ca, que mes mo a tra di ção
uni tá ria re pe liu em 1930 aqui lo que a Itá lia veio a ado -
tar em 47. Mas ado tar como? (...) ti ran do do Esta tu to
Alber ti no, o qual a ti rou de cer ta cláu su la da car ta de
Luís Fe li pe e da Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1824.“

Ora, são inú me ros, por tan to, os ar gu men tos no
sen ti do de que não de ve mos vol tar a ter no Se na do
Fe de ral pes so as não ele i tas di re ta men te pelo povo e,
prin ci pal men te, que brar o prin cí pio do equi lí brio da
Fe de ra ção, se gun do o qual to dos os Esta dos têm
igual re pre sen ta ti vi da de.

Assim, Sr. Presi den te, gos ta ria de con tri bu ir
para que o Se na dor Ro me ro Jucá, di an te das re -
fle xões aqui apre sen ta das, pos sa con si de rar a
idéia de não vol tar com esta pro pos ta de emen da.
Te nho o ma i or res pe i to por S. Exª, te mos tido um
diá lo go mu i to afá vel nes ta Casa, com gran de de -
ba te de idéi as, mas, hoje, a mi nha con tri bu i ção é
no sen ti do de ten tar per su a di-lo, as sim como ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, a de sis tir 
da idéia de tor nar vi ta lí ci os os ex-Presidentes da
Re pública.

O Sr. Ro me ro Jucá  (PSDB – RR) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP)
– Con ce do o apar te a V. Exª, com mu i ta hon ra, Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá  (PSDB – RR) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, por co in ci dên cia, con ver sa mos,
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hoje, no cor re dor das Co mis sões, e, ao fi car sa ben -
do que V. Exª es ta va fa zen do esse dis cur so, vim ao
Ple ná rio para con ti nu ar mos o de ba te e a con ver sa
que ti ve mos na que le mo men to. Gos ta ria de re gis trar 
que, di fe ren te men te, dis cor do do pon to de vis ta de
V. Exª quan to à ques tão do Se na dor vi ta lí cio ou,
con for me o pro je to que apre sen tei, do Se na dor
Con se lhe i ro, ba se a do em ou tros pa í ses, como Itá lia
e Ve ne zu e la, que uti li zam tal me ca nis mo. A Ve ne zu -
e la, aliás, uti li za va, pois o Pre si den te Hugo Cha vez
fe chou o Se na do da que le país.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Por de ci são do povo. Não se pode di zer que foi o Pre -
si den te Hugo Cha vez, por que hou ve uma cons ti tu in -
te, ele i ta di re ta men te pelo povo.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Isso é ques -
ti o ná vel. Te mos acom pa nha do de per to, e, na ver da -
de, o que ocor re na Ve ne zu e la é algo ex tre ma men te
pe ri go so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sei que V. Exª está mais per to da Ve ne zu e la do que
eu.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Qu an to à
ques tão do Se na dor Con se lhe i ro, pon de ra va a V.
Exª, hoje pela ma nhã – e gos ta ria de re gis trar no va -
men te –, que meu in tu i to, ao apre sen tar o pro je to,
foi exa ta men te o de bus car ca mi nhos de mo crá ti cos
para que o Pre si den te da Re pú bli ca, que pos sui um
ní vel de infor ma ção e uma gran de con tri bu i ção a
dar ao País – qual quer que seja ele, ele i to de mo cra -
ti ca men te –, pos sa, por meio do man da to de Se na -
dor Con se lhe i ro, ter a li ber da de de atu ar de for ma
tran qüi la du ran te todo o seu man da to e em to dos os 
Esta dos da Fe de ra ção, além do seu pró prio. E di zia
V. Exª, na que le mo men to, que en ten dia que o Pre si -
den te da Re pú bli ca que quer con ti nu ar na vida po lí -
ti ca após o tér mi no do man da to so fre pres sões lo ca -
is ex tre ma men te di fí ce is de con ci li ar, quan do exer ce 
al gum tipo de ati vi da de que pode fe rir, em nome da
Fe de ra ção e de vi do às ações que tem de to mar
como Pre si den te, os in te res ses do seu Esta do es -
pe cí fi co, onde, em tese, dis pu ta ria ele i ções de po is.
Ou tro as pec to: até re cen te men te, o Pre si den te da
Re pú bli ca, ao ter mi nar seu man da to, ti nha uma apo -
sen ta do ria vi ta lí cia. Pa re ce-me – tal vez o Se na dor
Pe dro Si mon pos sa con fir mar – que o Se na dor Ita -
mar Fran co aca bou com esse es ta tu to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um es cla re ci men to, Se na dor Edu ar do Su -
plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Pois não, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Infor -
mou-me a Se cre ta ria-Geral da Mesa que, na ver da -
de, V. Exª é que está cer to. A Cons ti tu in te te ria ter -
mi na do com a apo sen ta do ria, que exis tia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Então, o Pre si den te es ta va bem in for ma do. Agra de -
ço a ini ci a ti va da Se cre ta ria da Mesa.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – A Se cre -
ta ria me deu o pro je to que, ten do sido apro va do no
Se na do e es tan do em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos, res ta be le ce a apo sen ta do ria para o Pre -
si den te da Re pú bli ca, o que con si de ro jus to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu tam bém acho jus to, Se na dor Pe dro Si mon. Agra -
de ço a ini ci a ti va da Se cre ta ria da Mesa e de V. Exª de
es cla re cer, ago ra, este pon to que es tá va mos co men -
tan do.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Então, o cu -
i da do da ma nu ten ção da apo sen ta do ria do Pre si den -
te da Re pú bli ca após a con clu são de seu man da to
era exa ta men te uma das mi nhas pre o cu pa ções. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas essa par te já foi cu i da da.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – No en tan -
to, pen so que ele po de ria re ce ber esse re cur so, par -
ti ci pan do de ati vi da de po lí ti ca de uma for ma mais
for te. De ou tro lado, o man da to do Se na dor Con se -
lhe i ro tam bém da ria ao Pre si den te a prer ro ga ti va de
imu ni da de e a tran qüi li da de para to mar me di das,
du ran te a sua ges tão, que pu des sem, de cer ta for -
ma, ser res guar da das  a pos te ri o ri. Então, lan cei
esse pro je to para dis cus são. Enten do que é um
tema im por tan te a ser dis cu ti do. O pro je to tem sal -
va guar das. Se ria a fi gu ra do Se na dor Con se lhe i ro,
exa ta men te por que não se po de ria que brar o prin cí -
pio fe de ra ti vo, dan do-se voto a al guém que vi es se
por meio de ou tros me ca nis mos. Não te nho ne nhum 
in te res se em po le mi zar com V. Exª. Man dei, in clu si -
ve, con fe rir se o pro je to foi re a pre sen ta do; se não o
foi, eu o re a pre sen ta rei, por que pen so que essa
ques tão deve ser dis cu ti da sob to dos os as pec tos.
No mo men to da tra mi ta ção do pro je to, sem dú vi da,
V. Exª po de rá pro por emen das e mo di fi ca ções, para 
que pos sa mos apro vá-lo ou dis cu ti-lo de for ma mais 
abran gen te. Faço esse re gis tro em res pe i to a V. Exª 
e por ca u sa da con ver sa que ti ve mos an te ri or men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Agra de ço a ini ci a ti va de V. Exª de vir ao ple ná rio
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para en ri que cer o de ba te, pro pi ci an do-nos mais
essa in for ma ção.

Ago ra, só de se jo re gis trar que o Se na do Fe de -
ral deve sem pre es tar aber to para ou vir um
ex-Presidente da Re pú bli ca. Eu ima gi na va que isso
ocor res se com mu i ta na tu ra li da de e fa ci li da de. No
en tan to, re lem bro, Se na dor Ro me ro Jucá – o Se na -
dor Pe dro Si mon se re cor da rá bem dis so –, que,
quan do al guns dos Se na do res re sol ve ram ou vir, no
ano pas sa do, o ex-Presidente da Re pú bli ca Ita mar
Fran co, hoje Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, sur giu
um mo vi men to da base do Go ver no para ten tar im -
pe dir. Eu mu i to in sis ti e pro tes tei con tra essa ati tu -
de.

De onde veio essa for ça? Será que não ema nou 
do Pa lá cio do Pla nal to uma cer ta ener gia para que o
Se na do de i xas se de ou vir um ex-Presidente?

Gos ta ria de lem brar que se ria pró prio, caso o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de fato pen -
se que todo ex-Presidente deve ser ou vi do pelo Se -
na do, fa zer mos uma ava li a ção crí ti ca por que sua
base im pe diu, ano pas sa do, que o ex-Presidente e
hoje Go ver na dor Ita mar Fran co fos se ou vi do pelo Se -
na do Fe de ral.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Peço a pa -
la vra, Se na dor Edu ar do Su plicy, para fa zer um re gis -
tro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Su plicy, en ten do que os ex-Presidentes de vem ser
ou vi dos. Pela Li de ran ça do Go ver no, es cla re ço que
não ema nou do Pa lá cio do Pla nal to qual quer ori en ta -
ção para que o ex-Presidente Ita mar Fran co, ou qual -
quer ou tro po lí ti co con vo ca do por esta Casa, não seja 
ou vi do. Não se ria de mo crá ti co, não é ine ren te à pos -
tu ra do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, e os Se na do -
res não ace i ta ri am pres são des sa na tu re za.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Fo ram, en tão, ape nas as ba ses do PSDB e do PFL
que re cu sa ram a opor tu ni da de de ou vir o
ex-Senador, ex-Presidente e atu al Go ver na dor Ita -
mar Fran co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, mas o re gis tro já foi fe i to
pelo Se na dor Car los Be zer ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Esti ve 

em uma au diên cia fora com Se na dor Car los Be zer -
ra. Não pude es tar pre sen te, mas gos ta ria que
cons tas se o meu voto fa vo rá vel ao Item 02.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Lem -
bro aos Srs. Se na do res  Mem bros das Co mis sões
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que as men ci o na -
das Co mis sões es tão con vo ca das para uma re u nião 
con jun ta a re a li zar-se ama nhã, quin ta-feira, às 11
ho ras, nes te ple ná rio, des ti na da às au diên ci as pú bli -
cas so bre a pro i bi ção de ven das de ar mas.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Car los Be zer ra, a Sr.ª Se na do ra
Lu zia To le do e o Sr. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mais uma
vez que ro usar des ta Tri bu na para aler tar o Go ver no 
so bre a ne ces si da de ur gen te de mo di fi car os atu a is
cri té ri os de fi nan ci a men to do Fun do Cons ti tu ci o nal
do Cen tro-Oeste, o FCO. Re pe ti das ve zes te nho
aqui me pro nun ci a do a res pe i to des se tema, mas
vejo, com pro fun da pre o cu pa ção, que o im pas se
con ti nua: o Fun do não está con se guin do ser fon te
de es pe ran ça para pro du to res ru ra is e em pre sá ri os
do Cen tro-Oeste, como de ve ria, mas, sim, ca u sa de
afli ção e de des con fi an ça.

Quem o diz não são ape nas os ci da dãos do
Cen tro-Oeste que re cor re ram ou ten tam re cor rer às
li nhas de fi nan ci a men to do Fun do; quem o afir ma
não é ape nas este re pre sen tan te do povo de Mato
Gros so; quem ex pres sou essa pre o cu pa ção foi o
pró prio Ban co do Bra sil, prin ci pal agen te ope ra dor
do Fun do, na pes soa do seu Di re tor de Cré di to Ru -
ral e Ne gó ci os com o Go ver no, Se nhor Ri car do
Con ce i ção.

Con for me ma té ria da Agên cia Esta do, pu bli ca -
da pelo Cor re io Bra zi li en se  de 23 de de zem bro, o
Di re tor de Cré di to Ru ral do Ban co do Bra sil ad mi tiu
que os al tos en car gos do FCO es tão as sus tan do os
mu tuá ri os. O di nhe i ro des ti na do ao Fun do, por co -
man do cons ti tu ci o nal, aca ba so bran do, por fal ta de
to ma do res. Em 1999, fo ram pre vis tos 300 mi lhões
de re a is para os fi nan ci a men tos e apli ca dos me nos
da me ta de, ape nas 133 mi lhões.

Assim, as pers pec ti vas para o ano que se ini -
cia não são boas. Os re cur sos pre vis tos para fi nan -
ci a men tos no ano 2000 mon tam a 922 mi lhões. Mas 
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ha ve rá quem que i ra uti li zá-los? A con di ção de em -
prés ti mo bá si ca do FCO é a TJLP, Taxa de Juro de
Lon go Pra zo, mais 6% ao ano. Essa pode ser uma
taxa atra en te para uma in dús tria pa u lis ta, mas não
vi a bi li za a pro du ção no se tor agrí co la do Cen -
tro-Oeste, onde se luta con tra as dis tân ci as, con tra
a pre ca ri e da de das es tra das, con tra a ins ta bi li da de
do pre ço dos in su mos e dos pro du tos.

O Fun do do Cen tro-Oeste não tem que vi a bi li zar 
lu cros dos fi nan ci a do res, mas, sim, pro mo ver o pro -
gres so e o de sen vol vi men to do Cen tro-Oeste, o que é 
in te res se es tra té gi co do Bra sil. O FCO tem que fi xar o 
pe que no pro du tor na ter ra, abrir fren tes de ex pan são,
di na mi zar a eco no mia da re gião. Infe liz men te, não
está cum prin do sua mis são.

Por isso mes mo, o Di re tor do Ban co do Bra sil,
mu i to acer ta da men te, de fen de uma de fi ni ção ur gen te 
quan to aos en car gos co bra dos nos fi nan ci a men tos
do Fun do, até mes mo para que se pre ser ve o pro gra -
ma. Os to ma do res de em prés ti mos es tão as sus ta -
dos, es tão se re tra in do, e com ra zão, pois a ex pe riên -
cia so fri da por mi lha res de les, no pas sa do re cen te, é
que esse en di vi da men to leva à ina dim plên cia, a pre -
ju í zos, à per da ir re cu pe rá vel de pa tri mô nio.

Sr. Pre si den te, sa be mos como os pa í ses ri cos 
apói am e sub si di am sua agri cul tu ra. A pro du ção no 
Cen tro-Oeste, sua agro pe cuá ria, sua agro in dús -
tria, nem pre ci sam de tan to. Não que re mos ju ros
ne ga ti vos; tudo o que ne ces si ta mos é não ser mos
sub me ti dos às ta xas de ju ros es cor chan tes que
im pe ram na eco no mia bra si le i ra. No caso do FCO, 
o que está fal tan do é uma re o ri en ta ção em suas
mo da li da des de ope ra ção que per mi ta que ele se
ali nhe às in ten ções do co man do cons ti tu ci o nal
que o con ce beu e às di re tri zes da lei que o regula -
men tou.

É evi den te que a Cons ti tu i ção es ta be le ceu os
fun dos re gi o na is com o in tu i to de con tri bu ir para a
cor re ção das de si gual da des so ci a is e eco nô mi cas
no âm bi to na ci o nal. A Lei nº 7.827, de 27 de se tem -
bro de 1989, que cri ou os fun dos re gi o na is, de i xa
cla ro que eles de vem con tri bu ir para o pro gres so
eco nô mi co e so ci al das re giões me nos de sen vol vi -
das.

Essa lei fixa di re tri zes tais como: tra ta men to
pre fe ren ci al aos pe que nos pro du to res e pe que nas
em pre sas; ao uso in ten si vo de ma té ri as-primas e de 
mão-de-obra lo ca is; à pro du ção de ali men tos bá si -
cos para con su mo da po pu la ção; ado ção de pra zos
e ca rên ci as, li mi tes de fi nan ci a men to, ju ros e ou tros
en car gos di fe ren ci a dos ou fa vo re ci dos, em fun ção
dos as pec tos so ci a is, eco nô mi cos, tec no ló gi cos e
es pe ci a is dos em pre en di men tos.

Srªs e Srs. Se na do res, são ex ce len tes as di re -
tri zes para a atu a ção do Fun do Cons ti tu ci o nal do
Cen tro-Oeste. O que nun ca se con se guiu acer tar,
até hoje, é um modo de ope ra ção que con ci lie os
ob je ti vos de sen vol vi men tis tas do FCO com as re a li -
da des da Re gião Cen tro-Oeste.  

Re cen te men te, foi dado um im por tan te pas so
na ins ti tu ci o na li za ção do Fun do: o De cre to nº 3.130,
de 9 de agos to de 1999, cri ou o Con se lho De li be ra ti vo 
do FCO, com as atri bu i ções de ad mi nis trar os re cur -
sos do Fun do, es ta be le cer pri o ri da des de fi nan ci a -
men to, apro var pro je tos, re gu la men tar a con ces são
de em prés ti mos e as sim por di an te. Foi mu i to im por -
tan te a cri a ção des se Con se lho, já que o Cen -
tro-Oeste não pos sui ins ti tu i ções si mi la res à
SUDENE, à SUDAM, ao Ban co do Nor des te ou ao
Ban co da Ama zô nia. É o Con se lho De li be ra ti vo do
FCO que tem que atu ar como agên cia de pro mo ção
de de sen vol vi men to do Cen tro-Oeste. 

É o Con se lho De li be ra ti vo que deve cri ar as no -
vas re gras de fi nan ci a men to que fa çam com que o
FCO pos sa de sem pe nhar o ver da de i ro pa pel que lhe
foi des ti na do pela Cons ti tu i ção e pela Lei que o re gu -
la men tou. Pois bem, nes se Con se lho, a pre sen ça
pre pon de ran te é de re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral. É, pois, o Go ver no Fe de ral que deve for -
mu lar uma nova po lí ti ca para as ope ra ções do Fun do. 
É, por tan to, ao Go ver no Fe de ral que di ri jo esta mi nha
con cla ma ção: vi a bi li ze-se, já, a mis são ins ti tu ci o nal
do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oeste! Per mi -
ta-se, de ime di a to, que ele se tor ne uma ala van ca
para o de sen vol vi men to do Cen tro-Oeste!

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do pela aten ção.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, diz uma das
máximas da car ti lha li be ral que a con cor rên cia di -
ver si fi ca a ofer ta e au men ta o le que de es co lhas
por par te do con su mi dor. A re a li da de bra si le i ra
mos tra, no en tan to, mu i tas ve zes, o con trá rio. Pro -
va dis so foi a re cen te de ci são da ma i or rede de te -
le vi são do País, de mu dar sua pro gra ma ção para
uma li nha de po pu la ri za ção, pró xi ma ao que se
con ven ci o nou de no mi nar de sen sa ci o na lis ta, ou
mes mo de ”ba i xa ria“. Ape sar de a emis so ra não a
re co nhe cer ofi ci al men te, a jus ti fi ca ti va re cai di re ta -
men te so bre a for te pres são exer ci da pela con cor -
rên cia, que não mede es for ços para ex plo rar a mi -
sé ria e a ig norân cia hu ma na, em tro ca de mi li o ná ria 
pu bli ci da de.

O in trói to aci ma po de ria soar le ve men te des -
ca bi do para os pro pó si tos a que, hoje, nes sa tri bu -
na, ser vi rão mi nhas in da ga ções, mi nhas pa la vras,
mi nhas idéi as. Mas te nho con vic ção de que tal im -

214 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



pres são se dis sol ve rá tão logo ex po nha meu pen sa -
men to. Va mos ao in ten to.

Na ver da de, peço li cen ça aos de ma is co le gas
da Casa para abrir uma dis cus são, me nos rasa, so bre 
a vi o lên cia nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa, em
ge ral, e na te le vi são bra si le i ra, em par ti cu lar. Como
pano de fun do, evo co a po lê mi ca pro pos ta de ado ção
de nor mas ju rí di cas que con tro lem, com ma i or ri gor, a 
pro gra ma ção te le vi si va e ra di o fô ni ca do País. Cer ta -
men te, a in qui e ta ção que per me ia todo o de ba te se
tra duz em sa ber de que ma ne i ra, com que le gi ti mi da -
de e com qual ex ten são Esta do e so ci e da de de -
vem-lhe im por li mi tes.

Sr. Pre si den te, o Bra sil in te i ro se in te res sa
pela te le vi são, seja para ad mi rá-la, seja para cri ti -
cá-la. Con tu do, a jor na lis ta Vâ nia No vel li, do jor nal
Tri bu na do Di re i to, vai di re to ao pon to, põe o
dedo na fe ri da e dis pa ra: ”É pos sí vel ado tar nor -
mas ju rí di cas ca pa zes de me lho rar a qua li da de
dos pro gra mas de rá dio e TV, sem vol tar ao pas -
sa do e res ta be le cer a cen su ra?“ Obvi a men te, a
res pos ta não é sim ples, tam pou co au to má ti ca,
pois re quer uma re fle xão co le ti va men te ar ti cu la da
da so ci e da de bra si le i ra. Com efe i to, em bo ra haja
con sen so so bre a má qua li da de da pro gra ma ção
te le vi si va dos ca na is aber tos no Bra sil, o ín di ce de 
po pu la ri da de dos pro gra mas exi bi dos nun ca es ti -
ve ram tão altos. 

Em ou tras pa la vras, o im pas se nas dis cus sões 
e nas ações es bar ra, ir re me di a vel men te, na se guin -
te con tra di ção: quan to mais de pre cia sua pro gra ma -
ção mas si fi ca da, tan to mais a mí dia ele trô ni ca afe re
ní ve is ele va dos de au diên cia, que se tra du zem, na
se qüên cia, em ma i or re ce i ta ge ra da pela pu bli ci da -
de ve i cu la da. Tal des con cer tan te en cru zi lha da aca -
ba por con tri bu ir para o adi a men to de uma to ma da
de de ci são mais re so lu ta.

Se, de um lado, a so ci e da de, con tun den te men te, 
ex te ri o ri za seus me dos e re ce i os di an te da ba na li za -
ção da vi o lên cia, da por no gra fia e do di ver ti men to, de
ou tro, ma ni fes ta am bi gua men te um cu ri o so fas cí nio
por esta mes ma cul tu ra dita po pu lar, ou de gos to es -
té ti co e mo ral de du vi do sa qua li da de. O bi zar ro, o
exó ti co e o es can da lo so se pres tam, mu i tas das ve -
zes, ao es cár nio pú bli co, ao riso sá di co e per ver so
das mul ti dões his té ri cas, às ex pi a ções mais gro tes -
cas do es pí ri to hu ma no. O re co nhe ci men to des sa
am bí gua si tu a ção ra ra men te se faz de ma ne i ra tran -
qüi la e cons ci en te men te pro du ti va. 

Como re sul ta do, por mais que se dis cu ta exa us -
ti va men te a co ne xão ine xo rá vel en tre ex plo ra ção de
ce nas vi o len tas e cres ci men to de au diên cia, a so ci e -
da de bra si le i ra e as au to ri da des go ver na men ta is pre -
fe rem apos tar na in ter pre ta ção de uma re a li da de ex -
clu den te men te ma ni que ís ta. Ou seja, a di fu são te le vi -

si va e ra di o fô ni ca, no Bra sil, ou deve ser ri go ro sa -
men te con tro la da por um có di go mo ral, ou deve ser
in te i ra men te de i xa da ao sa bor das os ci la ções dos ín -
di ces de au diên cia. Tudo ope ra como se am bos os
enun ci a dos não se re la ci o nas sem, ne ces sa ri a men te, 
sob o re gi me de um sis te ma de mú tua com ple men ta -
ri da de. 

Nes se sen ti do, em vez de se co gi tar na im po si -
ção, ou não, de uma sé rie de me di das au to ri tá ri as e
cen só ri as, se ria de me lhor va lia que os me i os de co -
mu ni ca ção de mas sa fos sem re con vo ca dos para o
pa pel que a Cons ti tu i ção já lhes de sig na ra há mu i to: o 
de for ma dor edu ca ci o nal e cul tu ral.

Aliás, o ar ti go 221 da Car ta Mag na dis põe, in ci -
si va men te, so bre os prin cí pi os aos qua is o fun ci o na -
men to das emis so ras de rá dio e te le vi são de vem-se
ali nhar. Tra ta-se de prin cí pi os que ze lam pela pos tu -
ra éti ca e edu ca ci o nal da so ci e da de, num ní vel de
com pro me ti men to bem aci ma de qual quer fi na li da de 
pu bli ci tá ria. Por isso mes mo, o Pre si den te da Fun da -
ção Pa dre Anchi e ta, man te ne do ra da TV Cul tu ra,
Jor ge da Cu nha Lima, de fen de al te ra ção le gis la ti va,
de modo a atu a li zar o Có di go de Teleco mu ni ca ções
do Bra sil, que data de 1962.

Para ou tros, no en tan to, o con jun to de leis exis -
ten tes é mais do que su fi ci en te para im pe dir o abu so
da mí dia. É o que pen sa o pro fes sor Cel so Fi o ril lo, da
PUC de São Pa u lo, para quem, o que fal ta mes mo é
von ta de po lí ti ca e mu dan ça na men ta li da de dos ope -
ra do res para apli car a le gis la ção em vi gor. Nes se
sen ti do, se hou ves se ma i or fis ca li za ção do po der pú -
bli co so bre a quan ti da de de ho ras, em ho rá rio no bre,
a que as emis so ras de vem sub me ter-se para fins me -
nos ”co mer ci a is“, tal vez, as sim, o pro ble ma da qua li -
da de da pro gra ma ção não es ta ria tão su pe res ti ma do
no atu al mo men to.

Sr. Pre si den te, cabe lem brar, aqui, que a his tó -
ria da te le vi são de i ta ra í zes for tes no com pro mis so
com a for ma ção edu ca ci o nal e cul tu ral do ci da dão.
O exem plo mais em ble má ti co des se mo de lo te le vi si -
vo se pren de, evi den te men te, ao caso da te le vi são
bri tâ ni ca, que, até há bem pou co tem po, con ce bia a
pro gra ma ção te le vi su al como um pa tri mô nio pú bli co, 
cuja fun ção não con sis ti ria em ou tra se não na ve i cu -
la ção de um con te ú do in for ma ti vo de ex ce len te e in -
con tes tá vel va lor cul tu ral e ci en tí fi co. 

Em con tras te com tal mo de lo, a te le vi são nor -
te-americana, des de sem pre, se ins ta lou como um
bem pri va do, pron to a ser pro du zi do e con su mi do
por quem ati va men te con du zia e par ti ci pa va da so ci -
e da de de tro cas ti pi ca men te ca pi ta lis tas. No Bra sil,
a in fluên cia nor te-americana nun ca de i xou de im pri -
mir suas mar cas mais de ter mi nan tes. No en tan to,
con vém re gis trar que, quan do se ina u gu rou a te le vi -
são bra si le i ra, nos anos 50, a pro gra ma ção da TV
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TUPI era pra ti ca men te pre en chi da por uma gra de
de di ca da à cul tu ra de eli te. 

Não por aca so, o re per tó rio clás si co das gran -
des com pa nhi as de te a tro da épo ca foi am pla men te
in cor po ra do à pro gra ma ção nor mal, como se hou ves -
se sido con ven ci o na do en tre os em pre sá ri os do se tor
que a te le vi são não se des ti na ria às mas sas, mas sim
às eli tes do País. Isso fa zia mu i to sen ti do numa so ci e -
da de cuja ba i xa ren da per ca pi ta, ali a da à dé bil for -
ma ção de uma clas se mé dia con su mi do ra, con fi gu ra -
va o pa no ra ma da eco no mia na ci o nal. A ex plo são do
con su mo de ele tro do més ti cos, no Bra sil, só vai acon -
te cer na dé ca da se guin te à da ina u gu ra ção da te le vi -
são, ao fi nal dos anos 60. 

Por isso mes mo, o apa re lho te le vi sor era, até
en tão, con si de ra do bem de luxo, à cuja aqui si ção so -
men te as eli tes ur ba nas te ri am aces so. Nes sa con di -
ção, o Bra sil se apro xi ma ra em par te da que le mo de lo
im ple men ta do pelo es ta do bri tâ ni co, aci ma des cri to,
sem que a na tu re za da ex plo ra ção te le vi si va fos se ju -
ri di ca men te es ta tal. Tal hi bri dis mo do mo de lo bra si le i -
ro atra ves sou pelo me nos uma dé ca da, até que, com
o gol pe de 64, uma in cli na ção ir re me diá vel em di re -
ção ao mo de lo nor te-americano se im plan tas se de
vez. 

Para al guns ana lis tas, de cer to modo, o sur gi -
men to da Rede Glo bo re pre sen tou a per pe tu a ção
des se hi bri dis mo, na me di da em que se en sa i ou a
com bi na ção da ex plo ra ção em pre sa ri al e co mer ci al 
da tela ele trô ni ca com a cri a ção de um pa drão de
pro du ção de in ve já vel qua li da de in ter na ci o nal. Du -
ran te dé ca das, o su ces so mo no po lis ta da emis so ra 
se jus ti fi cou lar ga men te por es tes fa to res, sem que
a so ci e da de se des se con ta de que as atri bu i ções
es sen ci al men te edu ca ti vas e cul tu ra is não es ta vam 
sen do ple na men te cum pri das. 

A Cons ti tu i ção de 88 se em pe nhou na cor re -
ção de tal des vio, in sis tin do no prin cí pio de que a
co mu ni ca ção te le vi si va se ca rac te ri za por sua na tu -
re za pú bli ca, o que im pli ca a vin cu la ção de sua ope -
ra ci o na li da de a um ri go ro so pro ces so de dis tri bu i ção 
de con ces sões por par te do Esta do. Acon te ce que,
hoje, com a pro li fe ra ção de emis so ras e suas afi li a -
das pelo Bra sil afo ra, Esta do e so ci e da de pa re cem
dra ma ti ca men te atur di dos com a fal ta de con tro le e
fis ca li za ção. 

Embo ra o pró prio Se na do seja in cum bi do de
es tu dar e apro var no vos pe di dos de re no va ção de
con ces sões de rá dio e te le vi são, fal ta-nos ma i or in ti -
mi da de com a ins tru men ta ção teó ri ca e po lí ti ca da
ma té ria. Tal ca rên cia, ob vi a men te, re cai so bre nos -
so des co nhe ci men to e in dis far çá vel in di fe ren ça com 
re la ção ao con te ú do pro gra má ti co das emis so ras
para as qua is au to ri za mos fun ci o na men to em todo o 
País. 

Bem a pro pó si to, a jul gar pe los úl ti mos trá gi -
cos acon te ci men tos que aba la ram os mo ra do res do
Mo rum bi e a ca pi tal pa u lis ta na por in te i ro, a vi o lên -
cia a que es ta mos di a ri a men te su je i tos pela pro gra -
ma ção ci ne ma to grá fi ca é ca paz de ge rar ver da de i -
ras mons tru o si da des. Apa ren te men te, tudo leva a
crer que as ca u sas que mo ti va ram o es tu dan te de
Me di ci na, Ma te us Me i ra, a co me ter bár ba ra cha ci na
na se ma na pas sa da, em ple na sala de ci ne ma do
Mo rum bi Shop ping, so men te po dem ser, mi ni ma -
men te, elu ci da das a par tir de uma fra tu ra psi co pa to -
ló gi ca en tre o mun do da fic ção so ci al men te com par -
ti lha do e a re a li da de sub je ti va vi vi da pelo jo vem ati -
ra dor. É a pós-modernidade se ins cre ven do ca tas -
tro fi ca men te na cul tu ra so ci al bra si le i ra.

De qual quer modo, o que mais im pres si o nou
a to dos foi que tal agres são cri mi no sa não par tiu
da ini ci a ti va de um in di ví duo ti pi ca men te ex clu í do
do cir cu i to bra si le i ro do con su mo e da ci da da nia.
Pelo con trá rio, Ma te us é fi lho da alta clas se mé dia 
bra si le i ra, ori un do de uma fa mí lia de mé di cos,
com uma for ma ção edu ca ci o nal po ten ci al men te
im pe cá vel. Des sa vez, as ba las de sua me tra lha -
do ra não vi sa vam atin gir ne nhum mem bro da de -
no mi na da chol dra bra si le i ra, como bem ca rac te ri -
za Elio Gas pa ri a clas se dos de sam pa ra dos, mas
sim deto nar co var de e fri a men te al guns de seus
pró pri os pares. 

Em ou tras pa la vras, para quem ima gi na va
que a vi o lên cia era ob je to ex clu si vo e pro du to res -
tri to às ca ma das mais po bres da po pu la ção, ledo
en ga no! E tudo in di ca que é, em lar ga me di da, gra -
ças à te le vi são que a vi o lên cia so ci al tem ad qui ri -
do, na atu a li da de, uma tal pe ne tra ção cor ro si va,
um li vre flu xo, que che ga a atra ves sar qual quer
bar re i ra de clas se, raça, ida de ou et nia. Com esta
pre o cu pa ção em men te, aliás, des de que es tou rou
o caso do ati ra dor em São Pa u lo, as au to ri da des
re a cen de ram a ve lha pro pos ta de ado tar me di das
mais enér gi cas no con tro le do sexo e da vi o lên cia
na te le vi são. 

O pró prio Se cre tá rio Na ci o nal dos Di re i tos Hu -
ma nos, José Gre go ri, so li ci tou a to das as emis so ras 
de TV do País que de i xem de exi bir ce nas de sexo
e vi o lên cia em suas pro gra ma ções du ran te o pró xi -
mo dia 10 de de zem bro, quan do se co me mo ra O
Dia Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos. Em que pese o
efe i to ape nas efê me ro da so li ci ta ção, a sim bo lo gia
do ato deve pro du zir re per cus sões mais sig ni fi ca ti -
vas no lon go pra zo.

Num pla no mais ex ten so, o Se cre tá rio pro põe
a clas si fi ca ção etá ria mais rí gi da dos fil mes, com o
ob je ti vo ex plí ci to de im pe dir que se jam vis tos por
cri an ças e ado les cen tes. Na tu ral men te, a pro pos ta
do Go ver no con sis te em evi tar que jo vens, ávi dos
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para ver en re dos re che a dos de ti ros e mor tes, te -
nham aces so a fil mes do teor de Clu be da Luta, em
cuja exi bi ção o es tu dan te Ma te us dis pa rou as de ze -
nas de ti ros fa ta is. 

No en tan to, e bem cu ri o sa men te, La u ra Zis kin, 
di re to ra da dis tri bu i do ra que lan çou o Clu be da Luta
no Bra sil, ar gu men ta que, ao con trá rio do que se
ima gi na, o ro te i ro ori gi nal do fil me está re ple to de
fra ses e ci ta ções con tra a cul tu ra ele trô ni ca, como é
o caso da se guin te: ”nós so mos as cri an ças cri a das
pela te le vi são para acre di tar que, al gum dia, se re -
mos mi li o ná ri os e as tros de ci ne ma e as tros do rock, 
mas não o se re mos“. Bem ou mal, tal ci ta ção su ge re 
uma le i tu ra me nos ba nal do fil me, que es ta ria su bli -
mi nar men te abrin do a cons ciên cia dos jo vens para a 
pro pos ta ilu só ria da te le vi são. Nes sas con di ções, o
pa ra do xo no qual o fil me se en re dou só faz, ain da
mais, cres cer o in te res se de to dos pelo mes mo. Por
isso, a per ti nên cia da per gun ta: até que pon to a tru -
cu lên cia cri mi no sa de Ma te us não foi, de fato, um
acer to de con tas do es pec ta dor com a pró pria te le vi -
são?  

Seja qual for a res pos ta, o que im por ta, aqui,
não é so men te bus car di ag nós ti cos, mas so bre tu do
vi a bi li zar po lí ti cas e pro gra mas que ini bam a ex pan -
são de cri mes tão he di on dos. Nes sa óti ca, além de
co brar ma i or vi gi lân cia na lin gua gem ve i cu la da, co i -
bin do a pro fu são de pa la vrões e ex pres sões chu las
na te le vi são e rá dio, a Se cre ta ria Na ci o nal dos Di re i -
tos Hu ma nos ar ti cu la a cri a ção de uma cam pa nha
na ci o nal mo bi li zan do pais, pro fes so res e vi zi nhos
para uma apro xi ma ção mais res pon sá vel com os
ado les cen tes na es co la, na casa e na rua. Nes sa di -
re ção mais de mo crá ti ca, o De pu ta do Fe de ral Mar -
cos Ro lim, que in te gra a Co mis são dos Di re i tos Hu -
ma nos, re co men da a cri a ção de um có di go de éti ca
com par ti ci pa ção po pu lar, que le gi ti me a in ter ven ção 
ad mi nis tra ti va de gru pos so ci a is na ela bo ra ção da
pro gra ma ção te le vi si va.

Mais ar ro ja da, ain da, é a pro pos ta de cri a -
ção de um Insti tu to de De fe sa do Te les pec ta dor,
uma en ti da de da so ci e da de ci vil, des ti na da a di -
fun dir os di re i tos do es pec ta dor, es ti mu lar sua vi -
são crí ti ca, ori en tar dis cus sões nas es co las e dar 
se gui men to às que i xas dos mes mos. Tal su ges -
tão foi le van ta da du ran te a re a li za ção de um se -
mi ná rio so bre di re i to e co mu ni ca ção de mas sa,
pro mo vi do pela OAB de São Pa u lo, em se tem bro
úl ti mo. Com apo io do po der pú bli co, o Insti tu to
se ria aco lhi do como uma al ter na ti va bem mais ra -
zoá vel e ci vi li za da à ins ta la ção dos fa mi ge ra dos
V-chips nos apa re lhos te le vi si vos, que fun ci o na ri -

am como dis po si ti vo de con tro le e cen su ra pré via à
pro gra mação.

Em suma, o de ba te é am plo e as saz con tro -
ver so para que che gue mos a pro po si ções con clu si -
vas. O cer to é que exis tem no Bra sil cer ca de 40 mi -
lhões de la res apa re lha dos com te le vi so res, na fren -
te dos qua is ou tros tan tos mi lhões de cri an ças se
pros tram, di a ri a men te, por mais de 3 ho ras. Di an te
dis so e da cres cen te onda de vi o lên cia que as sal ta
tan to o mun do quan to a ima gem que se re pro duz do 
mun do, não se pode ter gi ver sar so bre a res pon sa bi -
li da de que, hoje, se de po si ta nas cos tas do Con -
gres so Na ci o nal, do Go ver no e da so ci e da de bra si -
le i ra, na ex pec ta ti va de que uma so lu ção de mo crá ti -
ca e con sen su al pos sa ser al can ça da para a me lho -
ria da qua li da de da pro gra ma ção te le vi si va bra si le i ra 
e, prin ci pal men te, para a me lho ria da qua li da de de
vida dos bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

O  SR.  MOZARILDO  CAVALCANTI  (PFL –
RR) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ini ci -
a ti va do Mi nis té rio da Edu ca ção de im plan tar o Pro -
ces so de Ava li a ção dos Cur sos de Gra du a ção,
cum prin do o dis pos to nas Leis nº 9.131, de 24 de
no vem bro de 1995 e nº 9.394, de 20 de de zem bro
de 1996, e ini ci an do, em 1996, pela ava li a ção de
co nhe ci men tos dos es tu dan tes for man dos em Di re -
i to, Admi nis tra ção e Enge nha ria Ci vil, ge rou uma
gran de po lê mi ca na ci o nal. Afi nal, nun ca se fez
nada se me lhan te no País, em ní vel do en si no su -
pe rior, e mu i to me nos com abran gên cia na ci o nal.

A ava li a ção do en si no su pe ri or é fe i ta por in ter -
mé dio de dois ins tru men tos: o Exa me Na ci o nal de
Cur sos  – o Pro vão – e a Ava li a ção das Con di ções
de Ofer ta dos Cur sos de Gra du a ção. O Pro vão ava -
lia um  cur so por meio do de sem pe nho dos alu nos
que es tão se for man do. A ava li a ção das Con di ções
de Ofer ta é fe i ta por co mis sões de es pe ci a lis tas que 
vi si tam os cur sos para ve ri fi car a qua li da de do cor po 
do cen te, a or ga ni za ção di dá ti co-pedagógica e as
ins ta la ções.

Cur sos ava li a dos por três ve zes con se cu ti vas
com ”D“ ou ”E“ no Pro vão ou com con ce i to ”Insu fi ci -
en te“ na Ava li a ção das Con di ções  de Ofer ta são
sub me ti dos a pro ces so de  re no va ção do re co nhe ci -
men to. Uma co mis são de es pe ci a lis tas vai ve ri fi car,
in loco, as con di ções de ofer ta dos cur sos e ela bo ra
um re la tó rio que é en ca mi nha do ao Con se lho Na ci o -
nal de Edu ca ção, que de ci de se o cur so po de rá ou
não con ti nu ar a fun ci o nar. Para que um cur so pos sa 
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co me çar a fun ci o nar, tem de pas sar por uma vis to ria 
e uma ava li a ção. Des de 1996, quan do foi apro va da  
a nova Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci -
o nal, o re co nhe ci men to pas sou a ser tem po rá rio e
tem de ser re no va do a cada cin co anos.

Essa sis te má ti ca, im plan ta da em 1999, já atin -
giu 101 cur sos de Admi nis tra ção, Di re i to e Enge nha -
ria Ci vil. Dos 101 cur sos de gra du a ção sub me ti dos
ao pro ces so de re no va ção do re co nhe ci men to, 12
re ce be ram um ul ti ma to do Con se lho  Na ci o nal de
Edu ca ção e um pra zo de seis me ses para se ade -
quar e con ti nu ar em fun ci o na men to.

Exis te um con sen so na co mu ni da de aca dê -
mi ca so bre a ne ces si da de  de ava li ar a qua li da de
dos cur sos de gra du a ção ofe re ci dos no País. A
efi ciên cia dos ins tru men tos des sa afe ri ção, po -
rém, ain da é mu i to cri ti ca da. Os maus re sul ta dos
no Exa me Na ci o nal de Cur sos e na Ava li a ção de
Con di ções de Ofer ta de vem-se, em gran de par te,
ao es ta be le ci men to de cri té ri os  de qua li da de uni -
fi ca dos, que não res pe i tam as di fe ren ças re gi o na -
is e os di ver sos es tá gi os das ins ti tu i ções ana li -
sadas.

Não que ro afir mar, Se nho ras e Se nho res,
que o Pro vão é ruim. O pro ble ma é que ele é uma
ava li a ção de mas sa apli ca da a ins ti tu i ções mu i to
di fe ren ci a das. De vi do às ca rac te rís ti cas da re gião
onde a uni ver si da de se lo ca li za, os cur sos po dem
en fa ti zar es pe ci fi ci da des de cur rí cu lo que têm de
ser le va das em con ta quan do se ava lia uma ins ti -
tu i ção.

Essas di fe ren ças aca bam cri an do per fis di fe -
ren ci a dos de alu nos, o que pode ge rar dis tor ções
nos re sul ta dos de um exa me que, como o Pro vão, é 
igual, in de pen den te men te de onde é apli ca do.
Entre tan to, o alu no do Nor des te é di fe ren te do que
se for ma no Su des te, por que vai tra ba lhar em ou tro
tipo de in dús tria e de em pre sa. A pro va é abran gen -
te, mas a re a li da de do Bra sil é mu i to di fe ren ci a da. A 
pro va não dá con ta dis so.

Qu an do se cons trói um ins tru men to de me di -
da, a pri me i ra pre o cu pa ção deve ser o seu ob je ti vo.
O  de cla ra do pelo MEC foi o de que o Pro vão con tri -
bu i ria para o aper fe i ço a men to dos cur sos su pe ri o res 
no País. Nada a opor ao ob je ti vo, mu i to pelo con trá -
rio. No en tan to, qual quer aper fe i ço a men to, no caso
des ses cur sos su pe ri o res, só se ria viá vel se, após a
ava li a ção, fi cas sem evi den tes para eles seus pon tos 
for tes e fra cos.

O que faz o Pro vão, Srªs. e Srs. Se na do res?
Soma acer tos, che ga a uma nota fi nal para cada

alu no, tira a mé dia do cur so, jun ta-a às dos de ma -
is cur sos da mes ma área num gru pão, pa dro ni za
as no tas em per cen tu a is, or de na os cur sos pe los
es co res pa dro ni za dos e de po is os trans for ma em
con ce i tos, for ma pela qual os re sul ta dos são co -
mu ni ca dos aos cur sos e à mí dia. O le i go, ao de pa -
rar-se com um ”A“, in ter pre ta-o como per ten cen do 
a um cur so for te. Pode até ser. Mas não ne ces sa -
riamen te.

O Pro vão é um tipo de tes te cuja ca rac te rís ti ca 
prin ci pal é or de nar in di ví du os den tro do gru po a que 
per ten cem. Por tan to, um ”A“, ob ti do por um alu no,
ou por um cur so, per ten cen te a um gru po fra co,
pode re pre sen tar pa drão bas tan te pre cá rio de de -
sem pe nho. Por ou tro lado, um ”C“ ob ti do den tro de
um gru po for te, em ter mos ab so lu tos, pode ser su -
pe ri or  ao ”A“ do pri me i ro caso.

Se o ob je ti vo do MEC é ava li ar ins ti tu i ções, por  
que apli car o tes te ao uni ver so de alu nos? Já ima gi -
na ram, Se nho ras e Se nho res, o IBOPE fa zen do
suas pré vi as ele i to ra is com toda a po pu la ção bra si -
le i ra? Os ins ti tu tos de pes qui sa tra ba lham com
amos tras e seus re sul ta dos apre sen tam mar gem
mí ni ma de erro.

O caso do Pro vão é se me lhan te. Se o ob je ti vo
é ava li ar ins ti tu i ções, por que não apli cá-lo a amos -
tras ale a tó ri as de alu nos de cada cur so, por ins ti tu i -
ção? Esse pro ce di men to con ti nu a ria pro du zin do re -
sul ta dos re la ti vos, ina de qua dos para ava li a ções que 
vi sam ao aper fe i ço a men to, mas se ria in fi ni ta men te
mais ba ra to e mais ope ra ci o nal.

Ou tra im pro pri e da de do pro ces so de ava li a ção 
em pa u ta, e não só do Pro vão como da Ava li a ção
das Con di ções de Ofer ta dos Cur sos de Gra du a -
ção, é a  apli ca ção de cri té ri os uni for mes para
ava li ar fa cul da des e uni ver si da des que se en con -
tram em es tá gi os di fe ren tes de de sen vol vi men to.
Como com pa rar a qua li fi ca ção do cor po do cen te
de uma ins ti tu i ção se xa ge ná ria com a de uma ou -
tra em fase de im plan ta ção? O mes mo se diz a
pro pó si to da or ga ni za ção di dá ti co-pedagógica e
das ins ta la ções fí si cas.

O ma i or mé ri to da ava li a ção, a meu ver, re si de 
na pres são que exer ce so bre as ins ti tu i ções me nos
sé ri as. Co nhe ci das como es co las de fim-de-semana 
ou bal cão de di plo mas, mu i tas se vêem obri ga das a
me lho rar seus equi pa men tos pe da gó gi cos para po -
der ele var o ní vel de en si no que ofe re cem. Au men -
tou sig ni fi ca ti va men te a pro cu ra por mes tres e dou -
to res. Re gis tra-se dis pu ta por pro fes so res de ins ti tu -
i ções pú bli cas que se apo sen ta ram, em ge ral os
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mais qua li fi ca dos do mer ca do. Há em pe nho pela
me lho ria e mo der ni za ção de ins ta la ções, bi bli o te cas 
e la bo ra tó ri os.

O Pro vão cons ti tui, por tan to, pas so im por tan te
no apri mora men to do en si no su pe ri or. Mas não é
su fi ci en te. Impõe-se avan çar na me to do lo gia de
ava li a ção. O que se faz, atu al men te, é um re tra to
de um pe da ço da uni ver si da de em um de ter mi na -
do mo men to. É pre ci so uma ava li a ção con tí nua,
que leve em con ta o con jun to da uni ver si da de, seu 
his tó ri co, sua vo ca ção e suas di ver si da des regio -
na is.

Evi den ci ar dis pa ri da des e pre ca ri e da des é,
sem dú vi da, im por tan te, sob o pon to de vis ta  aca -
dê mi co eti tu i ção ou c so ci al. É pre ci so, con tu do, um 
cu i da do es pe ci al na di vul ga ção de da dos com tal
ob je ti vo, de modo a se rem evi ta das am bi güi da des
ou fal sas in ter pre ta ções, que po dem pro mo ver ou
con de nar in jus ta men te uma insurso. Equí vo cos
des sa na tu re za, uma vez in cor po ra dos ao senso co -
mum, são ex tre ma men te di fí ce is de se rem cor ri gi -
dos.

As in for ma ções ori un das dos exa mes e ob ser -
va ções de vem ser le va das a pú bli co de for ma bem
cu i da da, e de po is de ser dado co nhe ci men to a cada 
ins ti tu i ção di re ta men te in te res sa da, de for ma a per -
mi tir o de sen vol vi men to de es tra té gi as con sis ten tes
de apo io às ins ti tu i ções que ne ces si tem me lho rar a
qua li da de de seu en si no e de for ma a sub si di ar o
Po der Pú bli co na im plan ta ção  de uma ade qua da
po lí ti ca de in ves ti men tos para a edu ca ção su pe ri or
no País.

Mu i to obri ga do.

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 às 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

I 

– 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 32, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 353,

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 32, de 2000 (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 3, de 2000, Re la tor: Se na dor
Bel lo Par ga), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2000.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são. 

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra) 

Se gun do 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 15-A, de
1998 (Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à
Cons ti tu i ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti -
vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos 
Se na do res Ro ber to Fre i re, Anto nio Car los Va la da -
res e Ro me ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res
Mo za ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy. 

II

REUNIÃO DE COMISSÕES
(Re u nião con jun ta da CCJ e CRE – Au diên ca

 Pú bli ca – após a Ordem do Dia, para ins tru ção
das se guin tes ma té ri as)

– 1 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei

do Se na do nºs 386 e 614, de 1999)

De au to ria do Se na dor Ger son Ca ma ta, que dis -
põe so bre o fa bri co, de pó si to trân si to e por te de arma
de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as.

CCJ – Re la tor: se na dor Re nan Ca lhe i ros.
CRE – Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 386, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei

do Se na do nºs 292 e 614, de 1999)

De au to ria do Se na dor Djal ma Fal cão, que
acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve -
re i ro de 1997, a fim de es ta be le cer cri té ri os para o
por te de ar mas de fogo.

CCJ – Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
CRE – Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.
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– 3 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 614, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei 

do Se na do nos 292 e 386, de 1999)

De au to ria do Se na dor José Ro ber to Arru da,
que pro í be a ven da de ar mas 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.

CCJ – Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

CRE – Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

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 31 mi nu tos.) 

                             

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

12-1-2000
Qu ar ta-feira

15h30 – Sessão De li be ra ti va Ordi ná ria do Senado
      Fe de ral
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Ata da 4ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo e Car los Pa tro cí nio

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil va
– Alva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – 
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 – 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 – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Jor ge – 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 – Ra mez Te bet –
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 – Se bas tião Ro cha – 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 75 Srs.
Se na do res.

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2000 COMPLEMENTAR

(Nº 8/99-Complementar, na Casa de Ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re la ção en tra a
União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os 
Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, fun da ções,
so ci e da des de eco no mia mis ta e ou tras
en ti da des pú bli cas e suas res pec ti vas
en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com -
ple men tar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º A re la ção en tre a União, os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, in clu si ve suas au tar qui -
as, fun da ções, so ci e da des de eco no mia mis ta e em -
pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te, en quan to
pa tro ci na do res de en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar, e suas res pec ti vas en ti da des fe cha -
das, a que se re fe rem os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 202
da Cons ti tu i ção Fe de ral, será dis ci pli na da pelo dis pos -
to nes ta lei com ple men tar.

Art. 2º As re gras e os prin cí pi os ge ra is es ta be le -
ci dos na Lei Com ple men tar que re gu la o ca put do art. 
202 da Cons ti tu i ção Fe de ral apli cam-se às en ti da des
re gu la das por esta lei com ple men tar, res sal va das as
dis po si ções es pe cí fi cas.

CAPÍTULO II
Dos Pla nos de Be ne fí ci os

SEÇÃO I
Dis po si ções Espe ci a is

Art. 3º Obser va do o dis pos to no ar ti go an te ri or,
os pla nos de be ne fí ci os das en ti da des de que tra ta
esta lei com ple men tar aten de rão às se guin tes re gras:
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I – ca rên cia mí ni ma de ses sen ta con tri bu i ções
men sa is a pla no de be ne fí ci os e ces sa ção do vín cu lo
com o pa tro ci na dor, para se tor nar ele gí vel a um be -
ne fí cio de pres ta ção que seja pro gra ma da e con ti nu a -
da; e

II – con ces são de be ne fí cio pelo re gi me de pre -
vi dên cia ao qual o par ti ci pan te es te ja fi li a do por in ter -
mé dio de seu pa tro ci na dor, quan do se tra tar de pla no
na mo da li da de be ne fí cio de fi ni do, ins ti tu í do de po is da 
pu bli ca ção des ta lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os re a jus tes dos be ne fí ci os
em ma nu ten ção se rão efe tu a dos de acor do com cri -
té ri os es ta be le ci dos nos re gu la men tos dos pla nos de
be ne fí ci os, ve da do o re pas se de ga nhos de pro du ti vi -
da de, abo no e van ta gens de qual quer na tu re za para
tais be ne fí ci os.

Art. 4º Nas so ci e da des de eco no mia mis ta e em -
pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela
União, pelo Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu -
ni cí pi os, a pro pos ta de ins ti tu i ção de pla no de be ne fí -
ci os ou ade são a pla no de be ne fí ci os em exe cu ção
será sub me ti da ao ór gão fis ca li za dor, acom pa nha da
de ma ni fes ta ção fa vo rá vel do ór gão res pon sá vel pela 
su per vi são, pela co or de na ção e pelo con tro le do pa -
tro ci na dor.

Pa rá gra fo úni co. As al te ra ções no pla no de be -
ne fí ci os que im pli quem ele va ção da con tri bu i ção de
pa tro ci na do res se rão ob je to de pré via ma ni fes ta ção
do ór gão res pon sá vel pela su per vi são, pela co or de -
na ção e pelo con tro le re fe ri do no ca put.

Art. 5º É ve da do à União, aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, fun da ções,
em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta e
ou tras en ti da des pú bli cas o apor te de re cur sos a en ti da -
des de pre vi dên cia pri va da de ca rá ter com ple men tar,
sal vo na con di ção de pa tro ci na dor.

SEÇÃO II
Do Cus te io

Art. 6º O cus te io dos pla nos de be ne fí ci os será
res pon sa bi li da de do pa tro ci na dor e dos par ti ci pan tes, 
in clu si ve as sis ti dos.

§ 1º A con tri bu i ção nor mal do pa tro ci na dor para
o pla no de be ne fí ci os, em hi pó te se al gu ma, ex ce de rá
a do par ti ci pan te, ob ser va do o dis pos to no art. 5º da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de
1998, e as re gras es pe cí fi cas ema na das do ór gão re -
gu la dor e fis ca li za dor.

§ 2º Além das con tri bu i ções nor ma is, os pla nos
po de rão pre ver o apor te de re cur sos pe los par ti ci pan -

tes, a tí tu lo de con tri bu i ção fa cul ta ti va, sem con tra -
par ti da do pa tro ci na dor.

§ 3º É ve da do ao pa tro ci na dor as su mir en car -
gos adi ci o na is para o fi nan ci a men to dos pla nos de
be ne fí ci os, além da que les pre vis tos nos res pec ti vos
pla nos de cus te io.

Art. 7º A des pe sa ad mi nis tra ti va da en ti da de de
pre vi dên cia com ple men tar será cus te a da pelo pa tro -
ci na dor e pe los par ti ci pan tes e as sis ti dos; aten den do
a li mi tes e cri té ri os es ta be le ci dos pelo ór gão re gu la -
dor e fis ca li za dor.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da aos pa tro ci na do res 
a ces são de pes so al às en ti da des de pre vi dên cia
com ple men tar que pa tro ci nam, des de que res sar ci -
dos os cus tos cor res pon den tes.

CAPÍTULO III
Das Enti da des de Pre vi dên cia Com ple men tar

Pa tro ci na das Pelo Po der Pú bli co
e suas Empre sas

SEÇÃO I
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal

Art. 8º A ad mi nis tra ção e exe cu ção dos pla nos
de be ne fí ci os com pe te às en ti da des fe cha das de pre -
vi dên cia com ple men tar men ci o na das no art. 1º des ta
lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca -
put or ga ni zar-se-ão sob a for ma de fun da ção ou so ci -
e da de ci vil, sem fins lu cra ti vos.

Art. 9º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal das en ti da des
de pre vi dên cia com ple men tar a que se re fe re esta lei
com ple men tar é cons ti tu í da de con se lho de li be ra ti vo,
con se lho fis cal e di re to ria-executiva.

SEÇÃO II
Do Con se lho De li be ra ti vo e do Con se lho Fis cal

Art. 10. O con se lho de li be ra ti vo, ór gão má xi mo
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal, é res pon sá vel pela de fi -
ni ção da po lí ti ca ge ral de ad mi nis tra ção de en ti da de e 
de seus pla nos de be ne fí ci os.

Art. 11. A com po si ção do con se lho de li be ra ti vo,
in te gra do por no má xi mo seis mem bros, será pa ri tá ria 
en tre re pre sen tan tes dos par ti ci pan tes e as sis ti dos e
dos pa tro ci na do res, ca ben do a es tes a in di ca ção do
con se lhe i ro pre si den te.

§ 1º A es co lha dos re pre sen tan tes dos par ti ci -
pan tes e as sis ti dos dar-se-á por meio de ele i ção di re -
ta en tre seus Pa res.

§ 2º Caso o es ta tu to da en ti da de fe cha da, res -
pe i ta do o nú me ro má xi mo de con se lhe i ros de que tra -
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ta o ca put des te ar ti go, pre ve ja ou tra com po si ção,
que te nha sido apro va da na for ma pre vis ta no seu es -
ta tu to, esta po de rá ser apli ca da, me di an te au to ri za -
ção do ór gão re gu la dor e fis ca li za dor.

Art. 12. O man da to dos mem bros do con se lho
de li be ra ti vo será de qua tro anos, com ga ran tia de es -
ta bi li da de, per mi ti da uma re con du ção.

§ 1º O mem bro do con se lho de li be ra ti vo so men -
te per de rá o man da to em vir tu de de re nún cia, de con -
de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 2º  A ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo
dis ci pli nar, para apu ra ção de ir re gu la ri da des no âm bi -
to de atu a ção do con se lho de li be ra ti vo da en ti da de
fe cha da, po de rá de ter mi nar o afas ta men to do con se -
lhe i ro até sua con clu são.

§ 3º  O afas ta men to de que tra ta o pa rá gra fo an -
te ri or não im pli ca pror ro ga ção ou per ma nên cia no
car go além da data ini ci al men te pre vis ta para o tér mi -
no do man da to.

§ 4º O es ta tu to da en ti da de de ve rá re gu la men tar
os pro ce di men tos de que tra tam os pa rá gra fos an te ri o -
res des te ar ti go.

Art. 13. Ao con se lho de li be ra ti vo com pe te a de fi -
ni ção das se guin tes ma té ri as:

I – po lí ti ca ge ral de ad mi nis tra ção da en ti da de e
de seus pla nos de be ne fí ci os;

II – al te ra ção de es ta tu to e re gu la men tos dos
pla nos de be ne fí ci os, bem como a im plan ta ção e a
ex tin ção de les e a re ti ra da de pa tro ci na dor;

III – ges tão de in ves ti men tos e pla no de apli ca -
ção de re cur sos;

IV – au to ri zar in ves ti men tos que en vol vam va lo -
res igua is ou su pe ri o res a cin co por cen to dos re cur -
sos ga ran ti do res;

V – con tra ta ção de au di tor in de pen den te atuá rio 
e ava li a dor de ges tão, ob ser va das as dis po si ções re -
gu la men ta res apli cá ve is;

VI – no me a ção e exo ne ra ção dos mem bros da
di re to ria-executiva; e

VII – exa me, em grau de re cur so, das de ci sões
da di re to ria-executiva.

Pa rá gra fo úni co. A de fi ni ção das ma té ri as pre vis -
tas no in ci so II de ve rá ser apro va da pelo pa tro ci na dor.

Art. 14. O con se lho fis cal é ór gão de con tro le in -
ter no da en ti da de.

Art. 15. A com po si ção do con se lho fis cal, in te -
gra do por no má xi mo qua tro mem bros, será pa ri tá ria
en tre re pre sen tan tes de pa tro ci na do res e de par ti ci -
pan tes e as sis ti dos, ca ben do a es tes a in di ca ção do
con se lhe i ro pre si den te, que terá, além do seu, o voto
de qua li da de.

Pa rá gra fo úni co. Caso o es ta tu to da en ti da de fe -
cha da, res pe i ta do o nú me ro má xi mo de con se lhe i ros
de que tra ta o ca put des te ar ti go, pre ve ja ou tra com po -
si ção, que te nha sido apro va da na for ma pre vis ta em
seu es ta tu to, esta po de rá ser apli ca da, me di an te au to ri -
za ção do ór gão re gu la dor e fis ca li za dor.

Art. 16. O man da to dos mem bros do con se lho
fis cal será de qua tro anos, ve da da a re con du ção.

Art. 17. A re no va ção dos man da tos dos con se lhe i -
ros de ve rá obe de cer ao cri té rio de pro por ci o na li da de, de
for ma que se pro ces se par ci al men te a cada dois anos.

§ 1º Na pri me i ra in ves ti du ra dos con se lhos,
após a pu bli ca ção des ta lei com ple men tar, os seus
mem bros te rão man da to com pra zo di fe ren ci a do.

§ 2º O con se lho de li be ra ti vo de ve rá re no var três 
de seus mem bros a cada dois anos e o con se lho fis -
cal dois mem bros com a mes ma pe ri o di ci da de, ob -
ser va da a re gra de tran si ção es ta be le ci da no pa rá -
gra fo an te ri or.

Art. 18. Apli cam-se aos mem bros dos con se lhos 
de li be ra ti vo e fis cal os mes mos re qui si tos pre vis tos
nos in ci so I a III do art. 20 des ta lei com ple men tar.

SEÇÃO III
Da Di re to ria-Executiva

Art. 19. A di re to ria-executiva é o ór gão res pon -
sá vel pela ad mi nis tra ção da en ti da de, em con for mi -
da de com a po lí cia de ad mi nis tra ção tra ça da pelo
con se lho de li be ra ti vo.

§ 1º A di re to ria-executiva será com pos ta, no
má xi mo, por seis mem bros, de fi ni dos em fun ção de
pa tri mô nio da en ti da de e do seu nú me ro de par ti ci -
pan tes, in clu si ve as sis ti dos.

§ 2º O es ta tu to da en ti da de fe cha da, res pe i ta do o 
nú me ro má xi mo de di re to res de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or, de ve rá pre ver a for ma de com po si ção e  o
man da to da di re to ria-executiva, apro va do na for ma
pre vis ta no seu es ta tu to, ob ser va das as de ma is dis po -
si ções des ta lei com ple men tar.

Art. 20. Os mem bros da di re to ria-executiva de -
ve rão aten der aos se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – com pro va da ex pe riên cia no exer cí cio de ati -
vi da de na área fi nan ce i ra, ad mi nis tra ti va, con tá bil, ju -
rí di ca, de fis ca li za ção, atu a ri al ou de au di to ria;

II – não ter so fri do con de na ção cri mi nal tran si ta -
da em jul ga do;

III – não ter so fri do pe na li da de ad mi nis tra ti va por
in fra ção da le gis la ção da se gu ri da de so ci al, in clu si ve da 
pre vi dên cia com ple men tar ou como ser vi dor pú bli co; e

IV – ter for ma ção de ní vel su pe ri or.
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Art. 21. Aos mem bros da di re to ria-executiva é
ve da do:

I – exer cer si mul ta ne a men te ati vi da de no pa tro -
ci na dor;

II – in te grar con co mi tan te men te o con se lho de li -
be ra ti vo ou fis cal da en ti da de e, mes mo de po is do tér -
mi no do seu man da to na di re to ria-executiva, en quan -
to não ti ver suas con tas apro va das; e

III – ao lon go do exer cí cio do man da to pres tar ser -
vi ços a ins ti tu i ções in te gran tes do sis te ma fi nan ce i ro.

Art. 22. A en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar
in for ma rá ao ór gão re gu la dor e fis ca li za dor o res pon sá -
vel pe las apli ca ções dos re cur sos da en ti da de, es co -
lhen do en tre os mem bros da di re to ria-executiva.

Pa rá gra fo úni co. Os de ma is mem bros da di re to -
ria-executiva res pon de rão so li da ri a men te com o di ri -
gen te in di ca do na for ma do ca put pe los da nos e pre -
ju í zos ca u sa dos à en ti da de para os qua is te nham
con cor ri do.

Art. 23. Nos doze me ses se guin tes ao tér mi no
do exer cí cio do car go, o ex-diretor es ta rá im pe di do de
pres tar, di re ta ou in di re ta men te, in de pen den te men te
da for ma ou na tu re za do con tra to, qual quer tipo de
ser vi ço às em pre sas do sis te ma fi nan ce i ro que im pli -
quem a uti li za ção das in for ma ções a que teve aces so
em de cor rên cia do car go exer ci do, sob pena de res -
pon sa bi li da de ci vil e pe nal.

§ 1º Du ran te o im pe di men to, ao ex-diretor que
não ti ver sido des ti tu í do ou que pe dir afas ta men to
será as se gu ra da a pos si bi li da de de pres tar ser vi ço à 
en ti da de, me di an te re mu ne ra ção equi va len te à do
car go de di re ção que exer ceu ou em qual quer ou tro
ór gão da ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 2º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia ad mi nis tra -
ti va, su je i tan do-se às pe nas da lei, o ex-diretor que vi -
o lar o im pe di men to pre vis to nes te ar ti go, ex ce to se
re tor nar ao exer cí cio de car go ou em pre go que ocu -
pa va jun to ao pa tro ci na dor, an te ri or men te à in di ca ção 
para a res pec ti va di re to ria-executiva, ou se for no me -
a do para exer cí cio em qual quer ór gão da ad mi nis tra -
ção pú bli ca.

CAPÍTULO IV
Da Fis ca li za ção

Art. 24. A fis ca li za ção e con tro le dos pla nos de
be ne fí ci os e das en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar de que tra ta esta lei com ple men tar
com pe tem ao ór gão re gu la dor e fis ca li za dor das en ti -
da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar.

Art. 25. As ações exer ci das pelo ór gão re fe ri do
no ar ti go an te ri or não exi me os pa tro ci na do res da res -
pon sa bi li da de pela su per vi são e fis ca li za ção sis te má -

ti ca das ati vi da des das suas res pec ti vas en ti da des de 
pre vi dên cia com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os re sul ta dos da fis ca li za ção e
do con tro le exer ci dos pe los pa tro ci na do res se rão en ca -
mi nha dos ao ór gão men ci o na do no ar ti go an te ri or.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 26. As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar pa tro ci na das por em pre sas pri va das
per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos su bor di nam-se, no que cou ber, às
dis po si ções des ta Lei Com ple men tar, na for ma es ta -
be le ci da pelo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor.

Art. 27. As en ti da des de pre vi dên cia com ple -
men tar pa tro ci na das por en ti da des pú bli cas, in clu si ve 
em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta,
de ve rão re ver, no pra zo de dois anos, a con tar de 16
de de zem bro de 1998, seus pla nos de be ne fí ci os e
ser vi ços, de modo a ajus tá-los atu a ri al men te a seus
ati vos, sob pena de in ter ven ção, sen do seus di ri gen -
tes e seus res pec ti vos pa tro ci na do res res pon sá ve is
ci vil e cri mi nal men te pelo des cum pri men to do dis pos -
to nes te ar ti go.

Art. 28. A in fra ção de qual quer dis po si ção des ta
Lei Com ple men tar ou de seu re gu la men to, para a qual
não haja pe na li da de ex pres sa men te co mi na da, su je i ta 
a pes soa fí si ca ou ju rí di ca res pon sá vel, con for me o
caso e a gra vi da de da in fra ção, às pe na li da des ad mi -
nis tra ti vas pre vis tas na Lei Com ple men tar que dis ci pli -
na o ca put do art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 29. As en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar 
te rão o pra zo de um ano para adap tar sua or ga ni za ção
es ta tu tá ria ao dis pos to nes ta Lei Com ple men tar, con ta -
dos a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 30. Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Art. 31. re vo ga-se a Lei nº 8.020, de 12 de abril
de 1990.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
ORIGINAL Nº 8, DE 1999

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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CAPÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º A re la ção en tre a União, os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, in clu si ve suas au tar qui as,
fun da ções, so ci e da des de eco no mia mis ta e em pre sas
con tro la das di re ta ou in di re ta men te, en quan to pa tro ci -
na do res de en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple -
men tar, e suas res pec ti vas en ti da des fe cha das de pre -
vi dên cia pri va da, a que se re fe re os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do
art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral, será dis ci pli na da pelo
dis pos to nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 2º As re gras e os prin cí pi os ge ra is es ta be le -
ci dos na Lei Com ple men tar que re gu la o ca put do art.
202 da Cons ti tu i ção Fe de ral apli cam-se às en ti da des
re gu la das pela pre sen te Lei Com ple men tar, res sal va -
das as dis po si ções es pe cí fi cas.

CAPÍTULO II
Dos Pla nos de Be ne fí ci os

SEÇÃO I
Das Dis po si ções Espe ci a is

Art. 3º Obser va do o dis pos to no ar ti go an te ri or, os
pla nos de be ne fí ci os das en ti da des de que tra ta a pre -
sen te Lei Com ple men tar aten de rão às se guin tes re gras:

I – ca rên cia mí ni ma de ses sen ta con tri bu i ções
men sa is a pla no de be ne fí ci os e ces sa ção do vín cu lo
com o pa tro ci na dor, para se tor nar ele gí vel a um be ne -
fí cio de pres ta ção pro gra ma da e con ti nu a da; e

II – con ces são de be ne fí cio pelo re gi me de pre -
vi dên cia ao qual o par ti ci pan te es te ja fi li a do por in ter -
mé dio de seu pa tro ci na dor.

Pa rá gra fo úni co. Os re a jus tes dos be ne fí ci os
em ma nu ten ção se rão efe tu a dos de acor do com cri -
té ri os es ta be le ci dos nos re gu la men tos dos pla nos de
be ne fí ci os, ven da do o re pas se de ga nhos de pro du ti -
vi da de, abo no e van ta gens de qual quer na tu re za
para tais be ne fí ci os.

Art. 4º Nas so ci e da des de eco no mia mis ta e em -
pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela
União, pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los
Mu ni cí pi os, a pro pos ta de ins ti tu i ção de pla no de be -
ne fí ci os ou ade são a pla no de be ne fí ci os em exe cu -
ção será sub me ti da ao ór gão fis ca li za dor, acom pa -
nha da de ma ni fes ta ção fa vo rá vel do ór gão res pon sá -
vel pela su per vi são, pela co or de na ção e pelo con tro le 
do pa tro ci na dor.

Pa rá gra fo úni co. As al te ra ções no pla no de be -
ne fí ci os que im pli que ele va ção da con tri bu i ção de pa -
tro ci na do res se rão ob je to de pré via ma ni fes ta ção do

ór gão res pon sá vel pela su per vi são, pela co or de na -
ção e pelo con tro le re fe ri do no ca put.

Art. 5º É ve da do à União, aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, fun da ções,
em pre sas pú bli cas, so ci e da de de eco no mia mis ta e ou -
tras en ti da des pú bli cas o apor te de re cur sos a en ti da -
des de pre vi dên cia pri va da de ca rá ter com ple men tar,
sal vo na con di ção de pa tro ci na dor.

SEÇÃO II
Do Cus te io

Art. 6º O cus te io dos pla nos de be ne fí ci os será
res pon sa bi li da de do pa tro ci na dor e dos par ti ci pan tes.

§ 1º A con tri bu i ção nor mal do pa tro ci na dor para
pla no de be ne fí ci os, em hi pó te se al gu ma, ex ce de rá a
do par ti ci pan te, ob ser va do o dis pos to no art. 5º da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, e as re gras es -
pe cí fi cas ema na das do ór gão re gu la dor e fis ca li za dor.

§ 2º Além das con tri bu i ções nor ma is, os pla nos
po de rão pre ver, o apor te de re cur sos pe los par ti ci pan -
tes, a tí tu lo de con tri bu i ção fa cul ta ti va, sem con tra par ti -
da do pa tro ci na dor.

§ 3º É ve da do ao pa tro ci na dor as su mir en car gos
adi ci o na is para o fi nan ci a men to dos pla nos de be ne fí ci -
os, além da que les pre vis tos nos res pec ti vos pla nos de
cus te io.

Art. 7º A des pe sa ad mi nis tra ti va da en ti da de de
pre vi dên cia com ple men tar será cus te a da pelo pa tro ci -
na dor e pe los par ti ci pan tes e as sis ti dos, aten den do a li -
mi tes e cri té ri os es ta be le ci dos pelo ór gão re gu la dor e
fis ca li za dor.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos pa tro ci na do res a 
ces são de pes so al às en ti da des de pre vi dên cia com ple -
men tar que pa tro ci na, des de que res sar ci dos os cus tos
cor res pon den tes.

CAPÍTULO III
Das Enti da des de Pre vi dên cia Com ple men tar

Pa tro ci na das pelo Po der Pú bli co e
suas Empre sas

SEÇÃO I
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal

Art. 8º A ad mi nis tra ção e exe cu ção dos pla nos
de be ne fí ci os com pe te às en ti da des fe cha das de pre -
vi dên cia com ple men tar men ci o na das no art. 1º des ta
lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca -
put se rão ins ti tu í das sob a for ma de fun da ção de di re -
i to pri va do sem fins lu cra ti vos.

Art. 9º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal das en ti da des de
pre vi dên cia com ple men tar, a que se re fe re esta lei com -
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ple men tar, é cons ti tu í da de con se lho de li be ra ti vo, con se -
lho fis cal e di re to ria-executiva.

SEÇÃO II
Do Con se lho De li be ra ti vo e do

Con se lho Fis cal

Art. 10. O con se lho de li be ra ti vo, ór gão má xi mo
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal, é res pon sá vel pela de fi -
ni ção da po lí ti ca ge ral de ad mi nis tra ção da en ti da de e 
de seus pla nos de be ne fí ci os.

Art. 11. A com po si ção do con se lho de li be ra ti vo,
in te gra do por seis mem bros, será pa ri tá ria en tre re -
pre sen tan tes dos par ti ci pan tes e as sis ti dos e dos pa -
tro ci na do res, ca ben do a es tes a in di ca ção do con se -
lhe i ro pre si den te que terá, além do seu, o voto de
qua li da de.

Pa rá gra fo úni co. A es co lha dos re pre sen tan tes
dos par ti ci pan tes e as sis ti dos dar-se-á por meio de
ele i ção di re ta en tre seus Pa res.

Art. 12. O man da to dos mem bros do con se lho
de li be ra ti vo será de três anos, com ga ran tia de es ta -
bi li da de, per mi ti da uma re con du ção.

§ 1º O mem bro do con se lho de li be ra ti vo so men -
te per de rá o man da to em vir tu de de re nún cia, de con -
de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 2º A ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo
dis ci pli nar, para apu ra ção de ir re gu la ri da des no âm bi -
to de atu a ção do con se lho de li be ra ti vo da en ti da de
fe cha da, po de rá de ter mi nar o afas ta men to do con se -
lhe i ro até sua con clu são.

§ 3º O afas ta men to de que tra ta o pa rá gra fo an -
te ri or não im pli ca pror ro ga ção ou per ma nên cia no
car go além da data ini ci al men te pre vis ta para o tér mi -
no do man da to.

§ 4º O es ta tu to da en ti da de de ve rá re gu la men -
tar os pro ce di men tos de que tra tam os pa rá gra fos an -
te ri o res des te ar ti go.

Art. 13. Ao con se lho de li be ra ti vo com pe te a de fi -
ni ção das se guin tes ma té ri as:

I – al te ra ção de es ta tu to e re gu la men tos dos
pla nos de be ne fí ci os, bem como a im plan ta ção e a
ex tin ção dos mes mos e a re ti ra da de pa tro ci na dor;

II – ges tão de in ves ti men to e pla no de apli ca ção
de re cur sos;

III – de ci são de in ves ti men tos que en vol vam va -
lo res igua is ou su pe ri o res a cin co por cen to dos re cur -
sos ga ran ti do res;

IV – con tra ta ção de au di tor in de pen den te, atuá -
rio e ava li a dor de ges tão;

V – no me a ção e exo ne ra ção dos mem bros da
di re to ria-executiva; e

VI – exa me, em grau de re cur so, das de ci sões
da di re to ria-executiva.

Pa rá gra fo úni co. A de fi ni ção das ma té ri as pre vis -
tas no in ci so I de ve rá ser apro va da pelo pa tro ci na dor.

Art. 14. O con se lho fis cal é ór gão de con tro le in -
ter no da en ti da de.

Art. 15. A com po si ção do con se lho fis cal, in te gra -
do por qua tro mem bros, será pa ri tá ria en tre re pre sen -
tan tes de pa tro ci na do res e de par ti ci pan tes e as sis ti -
dos, ca ben do a es tes a in di ca ção do con se lhe i ro pre si -
den te que terá, além do seu, o voto de qua li da de.

Art. 16. O man da to dos mem bros do con se lho
fis cal será de três anos, ve da da a re con du ção.

Art. 17. A re no va ção dos man da tos dos con se lhe i -
ros de ve rá obe de cer ao cri té rio de pro por ci o na li da de,
de for ma que se pro ces se par ci al men te a cada ano.

§ 1º Na pri me i ra in ves ti du ra dos con se lhos, após
a pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, os seus mem -
bros te rão man da to com pra zo di fe ren ci a do.

§ 2º O con se lho de li be ra ti vo de ve rá re no var dois
de seus in te gran tes a cada ano e o con se lho fis cal
dois no pri me i ro ano e um a cada ano sub se qüen te,
su ces si va men te.

Art. 18. Apli cam-se aos mem bros dos con se lhos 
de li be ra ti vo e fis cal os mes mos re qui si tos pre vis tos
nos in ci sos I a III do art. 20 des ta Lei Com ple men tar.

SEÇÃO III
Da Di re to ria-Executiva

Art. 19. A di re to ria-executiva é o ór gão res pon sá -
vel pela ad mi nis tra ção da en ti da de, em con for mi da de
com a po lí ti ca de ad mi nis tra ção tra ça da pelo con se lho
de li be ra ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao ór gão re gu la dor e
fis ca li za dor es ta be le cer um nú me ro de di re to res em
fun ção do por te da en ti da de, não po den do ser su pe ri or 
a seis mem bros.

Art. 20. Os mem bros da di re to ria-executiva de ve -
rão aten der aos se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – com pro va da ex pe riên cia no exer cí cio de ati vi -
da de na área fi nan ce i ra, ad mi nis tra ti va, con tá bil, ju rí di -
ca, de fis ca li za ção ou de au di to ria;

II – não ter so fri do con de na ção cri mi nal tran si ta -
da em jul ga do;

III – não ter so fri do pe na li da de ad mi nis tra ti va por
in fra ção à le gis la ção da se gu ri da de so ci al, in clu si ve da 
pre vi dên cia com ple men tar ou como ser vi dor pú bli co;e

IV – ter for ma ção de ní vel su pe ri or.
Art. 21. Aos mem bros da di re to ria-executiva é

ve da do:
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I – exer cer si mul ta ne a men te ati vi da de no pa tro ci -
na dor;

II – in te grar con co mi tan te men te o con se lho de li -
be ra ti vo ou fis cal da en ti da de e, mes mo de po is do tér -
mi no do seu man da to na di re to ria-executiva, en quan to 
não ti ver suas con tas apro va das;e

III – ao lon go do exer cí cio do man da to pres tar ser -
vi ços a ins ti tu i ções in te gran tes do sis te ma fi nan ce i ro.

Art. 22. A en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar
in for ma rá ao ór gão re gu la dor e fis ca li za dor o res pon -
sá vel pe las apli ca ções dos re cur sos da en ti da de, es -
co lhi do en tre os mem bros da di re to ria-executiva, sem
pre ju í zo da res pon sa bi li da de so li dá ria en tre es tes.

Art. 23. Nos doze me ses se guin tes ao tér mi no do 
exer cí cio do car go, o ex-diretor es ta rá im pe di do de
pres tar, di re ta ou in di re ta men te, in de pen den te men te
da for ma ou na tu re za do con tra to, qual quer tipo de ser -
vi ço às em pre sas do sis te ma fi nan ce i ro que im pli quem 
a uti li za ção das in for ma ções a que teve aces so em de -
cor rên cia do car go exer ci do, sob pena de res pon sa bi li -
da de ci vil e pe nal.

§ 1º Du ran te o im pe di men to, ao ex-diretor que
não ti ver sido des ti tu í do ou que pe dir afas ta men to será 
as se gu ra da a pos si bi li da de de pres tar ser vi ço à en ti -
da de, me di an te re mu ne ra ção equi va len te à do car go
de di re ção que exer ceu ou em qual quer ou tro ór gão da 
Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 2º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia ad mi nis tra ti -
va, su je i tan do-se às pe nas da lei, o ex-diretor que vi o -
lar o im pe di men to pre vis to nes te ar ti go.

CAPÍTULO IV
Da Fis ca li za ção

Art. 24. A fis ca li za ção e con tro le dos pla nos de
be ne fí ci os e das en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar de que tra ta esta Lei Com ple men tar
com pe tem ao ór gão re gu la dor e fis ca li za dor das en ti -
da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar.

Art. 25. As ações exer ci das pelo ór gão re fe ri do
no ar ti go an te ri or não exi me os pa tro ci na do res da res -
pon sa bi li da de pela su per vi são e fis ca li za ção sis te má -
ti ca das ati vi da des das suas res pec ti vas en ti da des de 
pre vi dên cia com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os re sul ta dos da fis ca li za ção e
do con tro le exer ci dos pe los pa tro ci na do res se rão en ca -
mi nha dos ao ór gão men ci o na do no ar ti go an te ri or.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 26. As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar pa tro ci na das por em pre sas pri va das

per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos su bor di nam-se, no que cou ber, às
dis po si ções des ta lei com ple men tar.

Art. 27. As en ti da des de pre vi dên cia com ple -
men tar pa tro ci na das por en ti da des pú bli cas in clus ive
em pre sas pú bli cas e so ci e da de de eco no mia mis ta,
de ve rão re ver, no pra zo de dois anos, a con tar de 16
de de zem bro de 1998, seus pla nos de be ne fí ci os e
ser vi ços, de modo a ajus tá-los atu a ri al men te a seus
ati vos, sob pena de in ter ven ção, sen do seus di ri gen tes 
e seus res pec ti vos pa tro ci na do res res pon sá ve is ci vil e
cri mi nal men te pelo des cum pri men to do dis pos to nes te 
ar ti go.

Art. 28. A in fra ção a qual quer dis po si ção des ta lei 
com ple men tar ou a seu re gu la men to, para a qual não
haja pe na li da de ex pres sa men te co mi na da, su je i ta a
pes soa fí si ca ou ju rí di ca res pon sá vel, con for me o caso 
e a gra vi da de da in fra ção, às pe na li da des pre vis tas na
Lei Com ple men tar que dis ci pli na o ca put do art. 202
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 29. As en ti da des de pre vi dên cia com ple men -
tar te rão o pra zo de cen to e oi ten ta dias para adap tar
sua or ga ni za ção es ta tu tá ria ao dis pos to nes ta lei com -
ple men tar, con ta dos a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 30. Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Art. 31. Re vo ga-se a Lei nº 8.020, de 12 de abril
de 1990.

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

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

CAPÍTULO II
Da Se gu ri da de So ci al 

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

SEÇÃO III
Da Pre vi dên cia So ci al

....................................................................................
Art. 202. O re gi me de pre vi dên cia pri va da, de

ca rá ter com ple men tar e or ga ni za do de for ma au tô no -
ma em re la ção ao re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al,
será fa cul ta ti vo, ba se a do na cons ti tu i ção de re ser vas
que ga ran tam o be ne fí cio con tra ta do, e re gu la do por
lei com ple men tar.

*Arti go, ca put com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 15-12-1998.

....................................................................................
§ 3º É ve da do o apor te de re cur sos a en ti da de de

pre vi dên cia pri va da pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de -
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ral e Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, fun da ções, em pre sas 
pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta e ou tras en ti -
da des pú bli cas, sal vo na qua li da de de pa tro ci na dor, si -
tu a ção na qual, em hi pó te se al gu ma, sua con tri bu i ção
nor mal po de rá ex ce der a do se gu ra do.

*§ 3º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-1998.

§ 4º Lei com ple men tar dis ci pli na rá a re la ção en -
tre a União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pi os,
in clu si ve suas au tar qui as, fun da ções, so ci e da des de
eco no mia mis ta e em pre sas con tro la das di re ta ou in -
di re ta men te, en quan to pa tro ci na do ras de en ti da des
fe cha das de pre vi dên cia pri va da, e suas res pec ti vas
en ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da.

*§ 4º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-1998.

§ 5º A lei com ple men tar de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or apli car-se-á, no que cou ber, às em pre sas pri va -
das per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de pres ta ção
de ser vi ços pú bli cos, quan do pa tro ci na do ras de en ti da -
des fe cha das de pre vi dên cia pri va da.

*§ 5º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-1998.

§ 6º A lei com ple men tar a que se re fe re o § 4º
des te ar ti go es ta be le ce rá os re qui si tos para a de sig -
na ção dos mem bros das di re to ri as das en ti da des fe -
cha das de pre vi dên cia pri va da e dis ci pli na rá a in ser -
ção dos par ti ci pan tes nos co le gi a dos e ins tân ci as de
de ci são em que seus in te res ses se jam ob je to de dis -
cus são e de li be ra ção.

*§ 6º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-1998.

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

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

LEI Nº 8.020, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dis põe so bre as re la ções en tre as
en ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va -
da e suas pa tro ci na do ras, no âm bi to da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 1º Para os fins des ta lei con si de ram-se:
I – pa tro ci na do ras: as au tar qui as, as fun da ções, 

as em pre sas pú bli cas, as so ci e da des de eco no mia
mis ta e de ma is en ti da des con tro la das di re ta ou in di -
re ta men te pela União;

II – en ti da des: as en ti da des fe cha das de pre vi -
dên cia pri va da pa tro ci na das pe las pes so as ju rí di cas
re fe ri das no in ci so an te ri or.

Art. 2º Às pa tro ci na do ras é ve da da a uti li za ção
da fa cul da de pre vis ta no § 3º, do art. 42, da Lei nº
6.435, de 15 de ju lho de 1977.

Pa rá gra fo úni co. A base de cál cu lo para a apli ca -
ção das ta xas de con tri bu i ção das pa tro ci na do ras será
a mas sa de sa lá ri os dos em pre ga dos par ti ci pan tes do
res pec ti vo pla no de be ne fí ci os.

Art. 3º O su pe rá vit apu ra do pe las en ti da des fe -
cha das de pre vi dên cia pri va da será des ti na do à for -
ma ção de re ser va de con tin gên cia, até o li mi te de
25% (vin te e cin co por cen to) do va lor das re ser vas
ma te má ti cas.

Pa rá gra fo úni co. A par ce la ex ce den te será uti li -
za da para a re du ção das ta xas de con tri bu i ções das
pa tro ci na do ras e dos par ti ci pan tes, na pro por ção em
que con tri bu í rem para o cus te io.

Art. 4º As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
pri va da jus ti fi ca rão ao ór gão exe cu ti vo da Se cre ta ria
Na ci o nal de Pre vi dên cia Com ple men tar, até o dia 30
de ju nho de 1990, even tu a is de fi ciên ci as pa tri mo ni a is 
ou atu a ri a is con sig na das em seus ba lan ços, re fe ren -
tes ao exer cí cio de 1989.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão exe cu ti vo da Se cre ta ria
Na ci o nal de Pre vi dên cia Com ple men tar or de na rá novo
pla no de cus te io ou de ter mi na rá se jam pro ce di dos os
ajus tes per ti nen tes no pla no de be ne fí ci os, no caso das
de fi ciên ci as re fe ri das nes te ar ti go.

Art. 5º As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
pri va da pro vi den ci a rão, até 30 de de zem bro de 1990,
por in ter mé dio de pro fis si o na is ou em pre sas le gal -
men te ha bi li ta das, a re a va li a ção de to dos os imó ve is
de sua pro pri e da de.

Art. 6º As pa tro ci na do ras so men te po de rão as su -
mir as con tri bu i ções pre vis tas nos res pec ti vos pla nos
de cus te io, sen do-lhes ve da da a as sun ção de qua is -
quer en car gos des ti na dos à ope ra ção e ao fun ci o na -
men to das en ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da,
res sal va do o dis pos to no § 1º des te ar ti go.

§ 1º É fa cul ta da às pa tro ci na do ras a ces são de
pes so al às en ti da des, des de que res sar ci dos os res -
pec ti vos cus tos.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go
im pli ca rá res pon sa bi li da de ci vil, ad mi nis tra ti va e pe -
nal dos in fra to res.

Art. 7º – As des pe sas re la ti vas à ad mi nis tra ção
e ope ra ção das en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
pri va da não po de rão ex ce der de 15% (quin ze por
cen to) do to tal da re ce i ta de con tri bu i ções.

Art. 8º – Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 9º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20

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. 5º O dis pos to no art. 202, § 3º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, quan to à exi gên cia de pa ri da de en tre a
con tri bu i ção da pa tro ci na do ra e a con tri bu i ção do se -
gu ra do, terá vi gên cia no pra zo de dois anos a par tir da 
pu bli ca ção des ta Emen da, ou, caso ocor ra an tes, na
data de pu bli ca ção da lei com ple men tar a que se re fe -
re o § 4º do mes mo ar ti go.

Art. 6º As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
pri va da pa tro ci na das por en ti da des pú bli cas, in clu si -
ve em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta, de ve rão re ver, no pra zo de dois anos, a con tar
da pu bli ca ção des ta Emen da, seus pla nos de be ne fí -
ci os e ser vi ços, de modo a ajus tá-los atu a ri a men te a
seus ati vos, sob pena de in ter ven ção, sen do seus di -
ri gen tes e dos de suas res pec ti vas pa tro ci na do ras
res pon sá ve is ci vil e cri mi nal men te pelo des cum pri -
men to do dis pos to nes te ar ti go.
....................................................................................
....................................................................................

MENSAGEM Nº 357, DE 1999
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de V. Exªs o tex to do
Pro je to de Lei Com ple men tar que “Dis põe so bre a re -
la ção en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, fun da ções, so ci e da -
des de eco no mia mis ta e ou tras en ti da des pú bli cas e
suas res pec ti vas en ti da des fe cha das de pre vi dên cia
com ple men tar, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 16 de mar ço de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. Nº 30

Em 15 de mar ço de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Temos a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia Pro je to de Lei Com ple -
men tar que dis põe so bre a re la ção en tre a União,
Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pio in clu si ve suas
au tar qui as, fun da ções, so ci e da des de eco no mia mis ta 

e em pre sas con tro la das di re ta o in di re ta men te, en -
quan to pa tro ci na do res de en ti da des fe cha das de pre -
vi dên cia com ple men tar, e suas res pec ti vas en ti da des
fe cha das, con for me dis pos to no § 4º do art. 202 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

2 – A re for ma cons ti tu ci o nal, con subs tan ci a da na
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de
1998, no Ca pí tu lo da Se gu ri da de So ci al, tra tou do re gi -
me de pre vi dên cia pri va da para a em pre sas em ge ral,
es ta be le cen do con di ci o nan tes para as en ti da des que
te nham pa tro ci na do res vin cu la dos à ad mi nis tra ção pú -
bli ca, nos ter mos do art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

3 – Mo der ni za ção, pro fis si o na lis mo, cre di bi li da -
de e ex pan são são ob je ti vos pro pos tos para a pre vi -
dên cia com ple men tar.

4 –  As re gras e prin cí pi os ge ra is do re gi me de
pre vi dên cia com ple men tar, pre vis tos no Pro je to de Lei
Com ple men tar que dis ci pli na o ca put do art. 202 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, são im pe ra ti vos para todo o re gi -
me, apli can do-se aos pla nos de be ne fí ci os e a to das
as en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar. Além da -
que las re gras e prin cí pi os, dis po si ções es pe cí fi cas
pre vis tas nes ta Pro pos ta Lei Com ple men tar, ela bo ra -
da para re gu la men tar, igual men te, os §§ 3º, 5º e 6º do
art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ve rão ser ob ser va -
das pe las en ti da des cu jos pa tro ci na do res es te jam vin -
cu la dos à ad mi nis tra ção pú bli ca.

5 – A for mu la ção de uma po lí ti ca que con tem pas -
se os ci ta dos ob je ti vos, agre ga dos ao prin cí pio de mo -
ra li da de e pre o cu pa ção cons tan te na ela bo ra ção do
pre sen te pro je to de lei com ple men tar, ga ran tin do-se a
in ser ção dos par ti ci pan tes nos co le gi a dos e ins tân ci as
de de ci são, com di vi são de res pon sa bi li da des en tre os 
pa tro ci na do res, os par ti ci pan tes e as sis ti dos. A per ma -
nen te fis ca li za ção das en ti da des de pre vi dên cia com -
ple men tar re a li za da pelo po der pú bli co, por seus pa tro -
ci na do res e pelo ór gão in ter no da en ti da de visa a al can -
çar ele va do grau de se gu ran ça para o re gi me de
previdên cia com ple men tar, além, é cla ro, de con tro le
mais efe ti vo na uti li za ção de re cur sos pú bli cos.

6 – Fo ram es ta be le ci das re gras es pe cí fi cas para
a con ces são de be ne fí ci os para as en ti da des de pre vi -
dên cia com ple men tar pa tro ci na das por en tes es ta ta is,
des ta can do-se as se guin tes ca rên cia mí ni ma de ses -
sen ta con tri bu i ções a um pla no de be ne fí ci os de pre vi -
dên ci as com ple men tar e ob ten ção de be ne fí cio pelo
re gi me de pre vi dên ci as ao qual o par ti ci pan te se vin cu -
le por in ter mé dio de seu pa tro ci na dor. Des sa for ma,
pro cu ra-se ga ran tir que os pla nos te nham ní vel de exi -
gên cia com pa tí vel com a ne ces si da de de pou pan ça de 
lon go pra zo a for ma ção das re ser vas ga ran ti do ras dos
be ne fí ci os.
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7 – nas so ci e da des de eco no mia mis ta e em pre -
sas con tro la das, di re ta ou in di re ta men te por en tes es -
ta ta is, a ins ti tu i ção, ade são ou al te ra ção de pla nos de
be ne fí ci os será pre ce di da de es tu dos téc ni cos, re a li -
za dos por ór gãos de su per vi são, co or de na ção e con -
tro le do res pec ti vo ente, no ta da men te no que se re fe -
re ao cus te io dos be ne fí ci os, ofe re ci dos por fun dos de 
pen são es ta ta is. Além do cla ro ob je ti vo de con tro le do 
dé fi cit públi co, essa me di da ob je ti va ga ran tir que o ór -
gão de con tro le ex ter no do âm bi to da União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pi os, ava lie pre vi a men te as
al te ra ções dos pla nos que im pli quem em au men to de
gas to pú bli co, por in ter mé dio, de pa tro ci na do res.

8 – Em re la ção ao cus te io, é im por tan te res sal tar
que este pro je to de lei com ple men tar re gu la men ta o
dis pos to no § 3º do art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
se gun do o qual a con tri bu i ção nor mal do pa tro ci na dor
para o pla no de be ne fí ci os, em hi pó te se al gu ma, ex ce -
de rá a do par ti ci pan te. Será ad mi ti da a con tri bu i ção fa -
cul ta ti va des te úl ti mo, des de que sem a con tra par ti da
do pa tro ci na dor po den do este apor tar re cur sos á en ti -
da de de pre vi dên cia com ple men tar cujo des ti no seja a
cons ti tu i ção de re ser vas para ga ran tia dos be ne fí ci os
e para as des pe sas ad mi nis tra ti vas. Des sa for ma, pro -
cu ra-se ga ran tir a res pon sa bi li da de e a so li da ri e da de
no fi nan ci a men to da pre vi dên cia com ple men tar, além
de se in cen ti var a for ma ção de pou pan ça de lon go pra -
zo.

9 – A es tru tu ra or ga ni za ci o nal  das en ti da des de
pre vi dên cia com ple men tar pa tro ci na das por en tes es -
ta ta is pre vê três ins tân ci as de ges tão o con se lho fis cal
e a di re to ria-executiva. os man da tos têm pra zo fixo
pré-determinado e no con se lho de li be ra ti vo ga ran tia
de es ta bi li da de para seus mem bros. Nos con se lhos
de li be ra ti vo e fis cal a re pre sen ta ção dos pa tro ci na do -
res e dos par ti ci pan tes e as sis ti do à pa ri tá ria, sen do o
pri me i ro pre si di do por um dos re pre sen tan tes do pa tro -
ci na dor e o con se lho fis cal pre si di do por um dos mem -
bros es co lhi do en tre os re pre sen tan tes ele i tos pe los
par ti ci pan tes e as sis ti dos da en ti da de. Os pre si den tes
te rão o voto de qua li da de, além do seu pró prio. A sis te -
má ti ca pro pos ta tem por ob je ti vo man ter o equi lí brio
en tre os res pon sá ve is pelo apor te de re cur so ao pla no
de be ne fí cio e, ao mes mo tem po, im pe dir even tu a is
im pas ses na ad mi nis tra ção e so lu ção dos pro ble mas
ad mi nis tra ti vos e ge ren ci a is da en ti da de.

10 – Na es tru tu ra or ga ni za ci o nal pre vis ta nes te
pro je to de lei com ple men tar a di re to ria-executiva, res -
pon sá vel pela ad mi nis tra ção da en ti da de de pre vi dên -
cia com ple men tar, de ve rá aten der a re qui si tos quan to
a pro fis si o na li za ção e pos su ir ili ba da con du ta. Pro -
põe-se a im plan ta ção, na área da pre vi dên cia com ple -

men tar, de me ca nis mos de “qua ren te na”, im pe din do
que os pro fis si o na is, ao tér mi no dos seus man da tos na 
di re to ria-executiva, as su mam ati vi da des no se tor pri -
va ti vo em que pos sam uti li zar in for ma ções que ti ve ram 
aces so em de cor rên cia do car go exer ci do. Tal sal va -
guar da si na li za para todo o se tor de pre vi dên cia com -
ple men tar a bus ca de efi ciên cia e mo ra li da de, evi tan -
do-se pres sões ou sus pe i ta de trân si to in de vi do de in -
for ma ções.

11 – A or ga ni za ção es ta tu tá ria das en ti da des de
pre vi dên cia com ple men tar pa tro ci na das por en tes es -
ta ta is de ve rá es tar adap ta da aos no vos pa drões es ta -
be le ci dos na pre sen te pro pos ta de lei com ple men tar
no pra zo de cen to e oi ten ta dias, con ta dos a par tir de
sua pu bli ca ção.

12 – A par tir da im plan ta ção des te pro je to de lei
complemen tar, os in ves ti men tos das re ser vas téc ni -
cas po de rão ser me lhor con tro la dos, com a obri ga to -
ri e da de de se im pu tar a um dos mem bros da di re to -
ria-executiva a res pon sa bi li da de pela apli ca ção dos
re cur sos, sem des cu i dar da res pon sa bi li da de so li dá -
ria dos de ma is. A in tro du ção da fi gu ra do “ava li a dor
de ges tão”, res pon sá vel pela ava li a ção do ris co dos
in ves ti men tos, uma no vi da de que tam bém está sen -
do im ple men ta da den tro do re gi me de pre vi dên cia
com ple men tar, tra rá no vos con ce i tos para de ci são
quan to ao tipo de apli ca ção mais ade qua da ao per fil
da mas sa de par ti ci pan tes de cada um dos pla nos de 
bene fí ci os.

13 – Fi nal men te, re gu la men tou-se o man da -
men to cons ti tu ci o nal que es ta be le ce o pra zo cons ti tu -
ci o nal de dois anos, a con tar da pu bli ca ção da Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, para re vi são atu a ri al 
dos pla nos de be ne fí ci os, já em fun ci o na men to por
meio da ade qua ção en tre os res pec ti vos ati vos e
passivos.

São es sas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, as ra zões fun da men ta is que nos le va -
ram a pro por as dis po si ções le ga is que ora sub me te -
mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia,
con subs tan ci a das no pre sen te pro je to de lei com ple -
men tar.

Res pe i to sa men te, Wal deck Orne las, Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al – Pe -
dro Pu li en Pa ren te, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
Inte ri no.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2000
(Nº 3.864/97, na Casa de ori gem)
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Dis põe so bre o va lor das ben fe i to ri -
as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos
nas de sa pro pri a ções para fins de re for -
ma agrá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es ta be le ci do que nos ca sos de de -

sa pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria as 
ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos não
se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in de ni -
za ção.

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

PROJETO DE LEI ORIGINALNº 3.864, DE 1997

Dis põe so bre o va lor das ben fe i to ri as 
exe cu ta das com re cur sos pú bli cos nas de -
sa pro pri a ções para fins de re for ma agrá ria 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Fica es ta be le ci do que nos ca sos de de -
sa pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria,
as ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos
não se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in -
de ni za ção.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put des te ar ti -
go se rão igual men te vá li dos para o cha ma do pro gra -
ma “Re for ma Agrá ria So li dá ria”.

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

A pre sen te pro po si tu ra jus ti fi ca-se pelo fato de
que inú me ras obras, in clu in do açu des de pe que no e
mé dio por te fo ram cons tru í dos com re cur sos pú bli -
cos.

Não é jus to, por tan to, que um pro pri e tá rio de ter -
ra que tem o seu imó vel de sa pro pri a do para fins de
re for ma agrá ria te nha um ga nho real co bran do pela
ben fe i to ria que efe ti va men te não exe cu tou.

Para os ca sos de ne go ci a ção de ter ras no cha -
ma do pro gra ma “Re for ma Agrá ria So li dá ria” a si tu a -
ção é ain da pior: o pro pri e tá rio ob tém lu cro, usu fru in -
do de um in ves ti men to que foi fe i to com re cur sos pú -
bli cos, en ca re cen do o imó vel que será pago como o
suor dos tra ba lha do res, a pre ços de mer ca do.

A cri se na agri cul tu ra bra si le i ra apro fun da o con -
fli to agrá rio. O cres ci men to do nú me ro de ocu pa ções
é in di ca ti vo das con se qüên ci as da cri se so bre a es tru -
tu ra agrá ria bra si le i ra. Enquan to 50 mil la ti fun diá ri os
com mais de mil hec ta res pos su em 165 mi lhões de
hec ta res de ter ras, 3 mi lhões e 100 mil pe que nos pro -

du to res pos su em 10 mi lhões. So men te 257 la ti fun diá -
ri os pos su em 37 mi lhões de hec ta res e os 20 ma i o res
pro pri e tá ri os de ter ras pos su em 17 mi lhões de hec ta -
res. Se gun do da dos ofi ci a is, 45% das ter ras nas
mãos dos la ti fun diá ri os são agri cul tá ve is, mas com -
ple ta men te aban do na das. Estes nú me ros de mons -
tram a gra vi da de da con cen tra ção da ter ra e dos pro -
ble mas fun diá ri os no Bra sil.

Na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ce a rá
tra mi tou se me lhan te ini ci a ti va do De pu ta do Eu do ro
San ta na do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. Ten do em
vis ta a re le vân cia des ta ma té ria apre sen ta mos esta
pro po si tu ra e so li ci ta mos o apo io dos no bres par la -
men ta res para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 1997. –
De pu ta do Iná cio Arru da, PCdoB – CE.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de
2000, que aca ba de ser lido, ini ci a rá sua tra -
mi ta ção a par tir de 15 de fe ve re i ro.

PARECER

PARECER Nº 5, DE 2000

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 687, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Pa u lo Sou to, que “De fi ne a res -
pon sa bi li da de dos ma gis tra dos, al te ra o
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal, a Lei nº 8.429, de 
2 de ju nho de 1992, que ‘Dis põe so bre as 
san ções apli cá ve is aos agen tes pú bli cos
no exer cí cio de man da to, car go, em pre go 
ou fun ção na ad mi nis tra ção pú bli ca di re -
ta, in di re ta ou fun da ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Vem à aná li se des ta Co mis são, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº 687, de 1999.
Tra ta-se de um das mais im por tan tes pro po si ções le -
gis la ti vas que re sul ta ram dos tra ba lhos re a li za dos
pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se na do
Fe de ral des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des no âm bi to
do Po der Ju di ciá rio, e que vem de en cer rar os seus
tra ba lhos no fi nal do ano pas sa do. O seu au tor é o
emi nen te Se na dor Pa u lo Sou to, re la tor da que la Co -
mis são Par la men tar.

O ob je to da pro po si ção sob exa me – da ma i or
res pon sa bi li da de e gra vi da de – é a ti pi fi ca ção dos cri -
mes de res pon sa bi li da de dos ma gis tra dos. O pro je to,
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além dis so, al te ra o Có di go Pe nal, para o es ta be le ci -
men to de mar co nor ma ti vo que de fi ne cri mes pró pri os 
dos ju í zes as sim como a Lei nº 8.429, de 1992, que
dis põe so bre as san ções apli cá ve is aos agen tes pú -
bli cos nos ca sos de en ri que ci men to ilí ci to, para
acres cer-lhes duas no vas hi pó te ses.

A pro po si ção prin ci pia por es ta be le cer, em seu
art. 1º , que são cri mes de res pon sa bi li da de dos ma -
gis tra dos os atos ve da dos nos ter mos do art. 95, pa -
rá gra fo úni co, da Cons ti tu i ção Fe de ral e os de fi ni dos
como cri me na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.

Acres cen ta, em nove in ci sos, a enu me ra ção de
tais cri mes de res pon sa bi li da de, des ta can do-se: o ex -
tra vio de pro ces so ou do cu men to pro mo vi do pelo juiz
com o fim de fa ci li tar ou efe ti var fra u de, em pro ve i to
pró prio ou alhe io (in ci so I); o des res pe i to às re gras de
ju ris di ção ou de com pe tên cia para fa vo re cer uma das
par tes (in ci so II); o re tar da men to ou a prá ti ca in de vi -
da, co mis si va ou omis si va, de ato de ofí cio, em pro -
ces so ju di ci al, com ofen sa à lei, para be ne fi ci ar uma
das par tes ou sa tis fa zer sen ti men to pes so al ou in te -
res se pró prio ou alhe io (in ci so III); o re ce bi men to ou a
so li ci ta ção, em fun ção da ati vi da de ju ris di ci o nal, para
si ou para ou trem, de fa vo res ou pre sen tes, ou qual -
quer tipo de van ta gem in de vi da, fi nan ce i ra ou pa tri -
mo ni al, ou ace i tar a pro mes sa de tal van ta gem (in ci so 
IV); e a so li ci ta ção, exi gên cia, co bran ça ou ob ten ção,
para si ou para ou trem, de van ta gem ou pro mes sa de
van ta gem, a pre tex to de in flu ir em pro ces so ju di ci al
ou em ato de juiz, ju ra do, ór gão do Mi nis té rio Pú bli co,
ser ven tuá rio da jus ti ça, pe ri to, tra du tor, in tér pre te ou
tes te mu nha (in ci so V).

São ain da cri mes de res pon sa bi li da de dos ma -
gis tra dos, nos ter mos do art. 1º da pro po si ção le gis la -
ti va sob co men to, con de nar a Fa zen da Pú bli ca, em
ação de de sa pro pri a ção, ou em qual quer ou tro tipo
de ação, ao pa ga men to de in de ni za ção fla gran te -
men te des pro por ci o nal ao pre ço de mer ca do do bem
imó vel, fe rin do o prin cí pio cons ti tu ci o nal da jus ta in -
de ni za ção (in ci so VI); pre ju di car o erá rio, ca u san do
per da pa tri mo ni al, des vio, apro pri a ção, di la pi da ção
dos bens ou ha ve res do Po der Pú bli co, no exer cí cio
da fun ção ju ris di ci o nal ou ad mi nis tra ti va (in ci so VII);
ocul tar ou não tor nar efe ti va a res pon sa bi li da de dos
seus su bor di na dos, quan do ma ni fes ta em de li tos fun -
ci o na is ou na prá ti ca de atos con trá ri os à lei e à Cons -
ti tu i ção (in ci so VIII); e or de nar ou exe cu tar me di da
pre ven ti va de li ber da de in di vi du al, sem as for ma li da -
des le ga is e com abu so de po der no exer cí cio da fun -
ção ju ris di ci o nal, para a sa tis fa ção de sen ti men to
pes so al ou de in te res se pró prio ou alhe io (in ci so IX).

Nos ter mos do art. 2º do pro je to, os Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se rão pro ces sa dos e jul ga -
dos nos cri mes de res pon sa bi li da de pelo Se na do Fe -
de ral, de acor do com o que atu al men te pres cre ve a
Cons ti tu i ção. Qu an to aos de ma is ma gis tra dos, es ses
se rão pro ces sa dos e jul ga dos pelo pró prio Po der Ju -
di ciá rio, ob ser va da a re gra de com pe tên cia cons ti tu -
ci o nal. Aqui, im por ta lem brar a tra mi ta ção, nes ta
Casa e nes ta Co mis são, de Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção que con fe re ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral a com pe tên cia para jul gar, nos cri mes de res pon -
sa bi li da de, to dos os ju í zes bra si le i ros.

O pro ces so e o jul ga men to dos Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral obe de cem ao dis pos to na Lei
nº 1.979 de 1950, con for me pres cre ve o art. 3º. Além
dis so, os cri mes co muns e de res pon sa bi li da de pra ti -
ca dos por ma gis tra dos no exer cí cio ou em ra zão do
car go, são de ação pú bli ca, in cum bin do ao Mi nis té rio
Pú bli co pro por tais ações no pra zo le gal, sob pena de
res pon sa bi li da de, pe nal, ci vil e ad mi nis tra ti va. Caso o 
Mi nis té rio Pú bli co não pro mo va a ação no pra zo le -
gal men te es ti pu la do, cabe a ação pri va da sub si diá ria
da pú bli ca, de acor do com o § 1º do art. 4º.

Qu al quer ci da dão é par te le gí ti ma para re pre -
sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co ou à Cor re ge do ria de
Jus ti ça so bre a exis tên cia de ir re gu la ri da des co me ti -
das por ma gis tra dos, for ne cen do in for ma ção so bre o
fato e in di can do pro vas ou in dí ci os de sua au to ria e
ma te ri a li da de, ou a de cla ra ção da im pos si bi li da de de
apre sen tá-los, mas com in di ca ção do lo cal em que
pos sam ser en con tra dos. Essa é a pres cri ção que
cons ta do § 2º do art. 4º da pro po si ção sob exa me.

O art. 5º, por seu tur no, es ta be le ce que os pro -
ces sos, ad mi nis tra ti vos ou ju di ci a is, per ti nen tes a ato
de im pro bi da de de cri me co mum ou de res pon sa bi li -
da de, pra ti ca dos no exer cí cio ou em ra zão do car go,
têm pri o ri da de so bre os de ma is fe i tos, sal vo dis po si -
ção es pe ci al, sob pena de res pon sa bi li da de ci vil, pe -
nal e ad mi nis tra ti va.

Re ce bi da a de nún cia do co me ti men to de cri me
de res pon sa bi li da de de ma gis tra do pelo Pre si den te
do Tri bu nal com pe ten te, de vi da men te acom pa nha da
dos ele men tos que a com pro vem, será de sig na do re -
la tor, que ins tru i rá a ação nos ter mos do Có di go de
Pro ces so Pe nal, de ven do o de nun ci a do ser jul ga do
pelo Tri bu nal Ple no, con for me o ca put do art. 6º.

Pelo pa rá gra fo úni co do mes mo art. 6º, pode o
ma gis tra do ser sus pen so do car go, até o jul ga men to
de fi ni ti vo por cri me co mum ou de res pon sa bi li da de,
quan do ma ni fes ta men te ne gli gen te no cum pri men to
dos de ve res do car go, do ta do de in su fi ci en te ca pa ci -
da de téc ni ca de tra ba lho ou que ado te com por ta men -
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to in com pa tí vel com a dig ni da de, a hon ra e o de co ro
de suas fun ções, me di an te de li be ra ção de dois ter ços 
dos mem bros do tri bu nal com pe ten te.

O cri me de res pon sa bi li da de, ain da que ten ta -
do, en se ja a per da do car go, com ina bi li ta ção para o
exer cí cio de fun ção pú bli ca pelo pra zo de oito anos,
se gun do de fi ne o art. 7º. No en tan to, a im po si ção da
pena de per da do car go não ex clui as de ma is san -
ções le ga is ca bí ve is, con for me diz o § 1º do art. 7º.
Jun to a isso, a sen ten ça pe nal con de na tó ria de cri me
co mum pra ti ca do por ma gis tra do no exer cí cio do car -
go im po rá, como pena aces só ria, a per da do car go,
nos ter mos do § 2º do mes mo art. 7º.

Tan to o ma gis tra do quan to o ser vi dor pú bli co,
este nos cri mes co ne xos com os da que le, res pon dem 
pe los atos ti pi fi ca dos como cri me de res pon sa bi li da -
de, mes mo após ha ve rem de i xa do o ser vi ço pú bli co,
sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is. É a nor -
ma cons tan te do art. 8º.

A pro po si ção con fe re ao Esta do, em seu art. 9º,
o di re i to de re gres so con tra o res pon sá vel por dano,
ca u sa do às par tes em pro ces so ju di ci al, de cor ren te
de cri me co me ti do, por cul pa ou dolo, por ma gis tra do
no exer cí cio do car go, ou por cri me de ser vi dor pú bli -
co co ne xo com o do ma gis tra do.

É pro pos ta, no art. 10 do pro je to, al te ra ção no
Có di go Pe nal, es pe ci al men te em seu Ca pí tu lo que
tra ta dos cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, de
modo a acres cer a esse di plo ma le gal a ne ces sá ria ti -
pi fi ca ção de de li tos. O art. 312 do Có di go Pe nal, que
tra ta do pe cu la to, é acres ci do do § 4º, que con si de ra
cri me “apro pri ar-se de di nhe i ro pú bli co, em pro ve i to
pró prio ou de ou trem, em bo ra com a in ten ção de res -
ti tu ir, ou res ti tu í do o prin ci pal, apro pri ar-se dos ju ros,
da atu a li za ção mo ne tá ria ou cam bi al”. Cu i da-se, no
úl ti mo caso, evi den te men te, da apro pri a ção dos ren -
di men tos de cor ren tes da apli ca ção dos ju ros e da cor -
re ção mo ne tá ria. A pena co mi na da é de dois ou oito
anos de re clu são, e mul ta.

Nos ter mos do novo § 5º do art. 312, na for ma
do pro je to, in ci de nas mes mas pe nas do § 4º o agen te 
que des vi ar, para uso par ti cu lar, mão-de-obra pú bli ca, 
ma te ri al, ve í cu lo ou má qui nas ofi ci a is, ou qual quer
ou tro bem do Po der Pú bli co, ain da que com o in tu i to
de res ti tuí-lo.

Pro põe-se ain da acres cer pa rá gra fo úni co ao
art. 315 do Có di go Pe nal, que tra ta do cri me de em -
pre go ir re gu lar de re cur sos pú bli cos, que es ta tui: “Se
o em pre go ir re gu lar de ver bas ou ren das pú bli cas fa -
ci li tar ou con cor rer de qual quer for ma para a in cor po -
ra ção de be ne fí ci os ao pa tri mô nio par ti cu lar pró prio

ou de ou trem”. A pena, na hi pó te se, é de dois a dez
anos de re clu são, e mul ta.

Qu an to ao art 317, que ti pi fi ca a cor rup ção pas -
si va, pro põe-se acres cer-lhe o § 3º, para es ta tu ir que
“Se o Juiz so li ci tar, exi gir ou re ce ber, in clu si ve por
pes soa in ter pos ta, a qual quer tí tu lo ou pre tex to, cus -
tas, par ti ci pa ção fi nan ce i ra em pro ces so, ou re tri bu i -
ção de qual quer es pé cie, ou ace i tar a pro mes sa de tal 
re tri bu i ção, por ato de ofí cio que pra ti cou, de i xou de
pra ti car ou pos sa vir a fa zê-lo”, es ti pu la-se, na hi pó te -
se, a pena de três a quin ze anos, e mul ta.

O art. 327 do Có di go Pe nal de fi ne o fun ci o ná rio
pú bli co para efe i tos pe na is. Aqui, pro põe-se que lhe
seja acres ci do § 3º, cujo tex to pres cre ve “Qu an do os
cri mes des te Tí tu lo fo rem co me ti dos por Juiz ou
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, a pena é au men ta da
de me ta de até o do bro”. De ter mi na-se, ain da, no § 4º
ora pro pos to para o mes mo art. 327, que con si de -
ra-se juiz, para efe i tos pe na is, qual quer ma gis tra do
do Po der Ju di ciá rio.

O Ca pí tu lo III do Tí tu lo XI do Có di go Pe nal dis -
põe so bre os cri mes con tra a ad mi nis tra ção da Jus ti -
ça. Dele cons ta o art. 345, que ti pi fi ca o de li to de exer -
cí cio ar bi trá rio das pró pri as ra zões, que con sis te em
“fa zer jus ti ça com as pró pri as mãos, para sa tis fa zer
pre ten são, em bo ra le gí ti ma, sal vo quan do a lei o per -
mi te”. A pro po si ção que ora exa mi na mos pro põe
acres cer a tal ar ti go o § 2º, com a se guin te re da ção:

“§ 2º Se o cri me for co me ti do por Juiz:
I – pena,  re clu são de um a dois anos,

além da pena cor res pon den te à vi o lên cia;
II – a ação pe nal é pú bli ca, ain da que

sem em pre go da vi o lên cia."

Do mes mo ca pí tu lo cons ta o de li to de fa ci li tar
a fuga de pes soa pre sa ou sub me ti da a me di da de
se gu ran ça, ti pi fi ca do no art. 351. Pro põe-se, no pre -
sen te pro je to de lei, que seja acres ci do a tal dis po si -
ti vo o § 5º, es ta tu in do que “Se o juiz au to ri zar a li -
ber ta ção de pre so ou mu dan ça do re gi me de cum -
pri men to da pena an tes do pra zo le gal e me di an te o 
re ce bi men to de van ta gem ou pro mes sa de van ta -
gem”, a pena é de dois a oito anos de re clu são, e
mul ta.

O art. 11 da pro po si ção que ora apre ci a mos pro -
põe seja con fe ri da nova re da ção ao art. 173 do Có di -
go Pe nal, que tra ta do abu so de in ca pa zes. Na hi pó -
te se, é acres ci da ao tex to le gal, a ex pres são “Ou da
inex pe riên cia ou des co nhe ci men to de seu res pon sá -
vel ou cu ra dor”, de modo que a nor ma pos sa ser vir de 
base à pu ni ção dos que di la pi dam o pa tri mô nio  de
me no res ou in ca pa zes, com a omis são ou co ni vên cia
de seus cu ra do res. Insti tui-se ain da, na es pé cie, au -
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men to de pena se o cri me é co me ti do por juiz ou
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co.

Vol ta-se ain da o mes mo ar ti go a pro por mu dan -
ça no tex to do art. 327 do Có di go Pe nal, que tra ta da
fra u de pro ces su al, para pre ci sar-lhe a re da ção e
acres cer que se o cri me for co me ti do por juiz ou pe ri -
to, com o fim de fa ci li tar ou efe ti var fra u de me di an te
pro ces so, em be ne fí cio pró prio ou alhe io, a pena é de
dois a doze anos de re clu são, e mul ta.

E pro põe, por fim, a al te ra ção da re da ção do art. 
358 do Có di go Pe nal, que dis põe so bre vi o lên cia ou
fra u de em ar re ma ta ção ju di ci al, para au men tar a
pena para re clu são de dois a cin co anos, e mul ta, e
ain da pre ci sar que o cri me for co me ti do por juiz ou
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, no exer cí cio ou em ra -
zão do car go, a pena é au men ta da até o do bro.

O art. 12 do Pro je to de Lei nº 687, de 1999, pro -
põe o acrés ci mo de dois no vos in ci sos ao art. 9º da
Lei nº 8.429, de 1992, que “Dis põe so bre as san ções
apli cá ve is aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man da to, car go,
em pre go ou fun ção na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta,
in di re ta ou fun da ci o nal”. Esses no vos dis po si ti vos de -
ter mi nam que cons ti tui o men ci o na do de li to “Apro pri -
ar-se ou usar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, bens,
ren das, ver bas ou va lo res in te gran tes do acer vo pa tri -
mo ni al das en ti da des men ci o na das no art. 1º des ta lei 
(os en tes da ad mi nis tra ção pú bli ca), e ”Fa vo re cer a
con tra ta ção ou o em pre go, ain da que de for ma dis si -
mu la da, de côn ju ge ou pa ren te con sa güí neo, ou por
afi ni da de, até o ter ce i ro grau, em li nha di re ta ou co la -
te ral, em qual quer das en ti da des men ci o na das no art. 
1º des ta lei".

De di cam-se os arts. 13 e 14 a es ta be le cer, res -
pec ti va men te, as cláu su las re vo ca tó ria e de vi gên cia,
nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 95, ou seja, com
a re vo ga ção, pelo art . 13, de dis po si ti vos le ga is es pe -
cí fi cos, in com pa tí ve is com o tex to des sa pro po si ção
le gis la ti va.

II – Voto

Como afir ma o emi nen te Se na dor Pa u lo Sou to,
na jus ti fi ca ção do pro je to, “a idéia de res pon sa bi li da -
de é ele men tar ao Esta do de Di re i to, pois o agen te
po lí ti co res pon de pe ran te a so ci e da de pelo exer cí cio
de fun ção do Esta do, que são me i os de re a li za ção
dos va lo res fun da men ta is por ela con sa gra dos, e im -
pres cin dí ve is à es ta bi li da de do pró prio Esta do”.

Se gun do o ilus tre au tor, “a res pon sa bi li da de po -
lí ti ca é um tipo de res pon sa bi li da de ju rí di ca, en con -
tran do-se ao lado da res pon sa bi li da de pe nal, ci vil e
ad mi nis tra ti va. Dis tin gue-se das de ma is em ra zão de

sua fi na li da de es go tar-se com o afas ta men to do juiz
do exer cí cio de sua fun ção e a per da do car go, e da
pos si bi li da de de  ser pre vis ta a pena aces só ria de ina -
bi li ta ção para o exer cí cio da fun ção pú bli ca por cer to
tem po”.

Con si de ra ain da o no bre re pre sen tan te da Ba -
hia que “o ma gis tra do man tém sua li ber da de de ci só -
ria, sua im par ci a li da de, in de pen dên cia na in ter pre ta -
ção do di re i to. Não pode, con tu do, va ler-se de sua po -
si ção na es tru tu ra do Esta do e co me ter ilí ci tos, tra ir a
Na ção, aba lar a base só li da da se gu ran ça dos ci da -
dãos, por quan to exer ce não ape nas um car go ou fun -
ção pú bli ca, mas é ór gão de Po der, jun ta men te com o
Con gres so Na ci o nal, que exer ce o Po der Le gis la ti vo,
e com o Pre si den te da Re pú bli ca, que exer ce o Po der 
Exe cu ti vo, de ven do ser res pon sa bi li za do pe nal men te 
na es fe ra po lí ti ca”.

Impor ta as si na lar que a Cons ti tu i ção já de fi ne
que os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral po dem 
ser pro ces sa dos e jul ga dos, pelo Se na do Fe de ral, na
hi pó te se do co me ti men to de cri me de res pon sa bi li da -
de. Fal ta va, en tão, pre en cher esta la cu na, no que res -
pe i ta aos cri mes de res pon sa bi li da de dos de ma is ma -
gis tra dos. Esse é o de si de ra to do pre sen te pro je to.

Com efe i to, a de fi ni ção le gal dos cri mes de res -
pon sa bi li da de dos ma gis tra dos, em aten di men to a
uma das con clu sões a que che ga ram os in te gran tes
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se na do
Fe de ral que in ves ti gou di ver sas ir re gu la ri da des ha vi -
das no âm bi to do Po der Ju di ciá rio, é me di da opor tu na 
e me ri tó ria. Tra ta-se de in te grar o or de na men to ju rí di -
co bra si le i ro, de for ma a que to dos os agen tes po lí ti -
cos, ou como que rem al guns, to dos os Mem bros de
Po der, pos sam, efe ti va men te, ser res pon sa bi li za dos
pe los atos que, nes sa con di ção, pra ti ca rem.

A pro po si ção, como vis to, não so fre de qual quer 
in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di ci da de. Ade ma is,
além de res pe i tar, apli ca cri te ri o sa men te os di ta mes
cons ti tu ci o na is per ti nen tes à ma té ria, pois a res pon -
sa bi li da de dos agen tes po lí ti cos tem fun da men to de
va li da de na pró pria Car ta Mag na, que a exi ge de to -
dos, o Pre si den te da Re pú bli ca in clu si ve.

So mos, as sim, ante o ex pos to, pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 687, de 1999.

Sala da Co mis são, 12 de ja ne i ro de 2000. –
José Agri pi no, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la -
tor – Ro ber to Re quião – Agne lo Alves – Fran ce li no 
Pe re i ra – José Edu ar do Du tra – Mo re i ra Men des –
José Fo ga ça – Edi son Lo bão – Ro meu Tuma – Ra -
mez Te bet (abs ten ção) – José Alen car – Lú cio
Alcân ta ra.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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 Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 14/2000 – PRESI/CCJ

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em re u nião

ex tra or di ná ria 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 687, de 1999, de au to ria do Se na dor Pa u lo Sou -
to, que “De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da de dos
ma gis tra dos, al te ra o De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, a Lei nº 8.429, de 2
de ju nho de 1992, que ‘Dis põe so bre as san ções apli -
cá ve is aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri que ci -
men to ilí ci to no exer cí cio de man da to, car go, em pre -
go ou fun ção na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta
ou fun da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as’, para ti pi fi car 
no vas con du tas, 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) – 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 687, 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 Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

RECURSO Nº 1, DE 2000

Re que re mos, nos ter mos do § 4º do art. 91 do
Re gi men to Inter no, que o Pro je to de Lei do Se na do nº 
687, de 1999, de au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to,
que de fi ne a res pon sa bi li da de dos ma gis tra dos, al te -
ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940
– Có di go Pe nal, a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, 
que dis põe so bre as san ções apli cá ve is aos agen tes
pú bli cos no exer cí cio de man da to, car go, em pre go ou 
fun ção na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou

fun da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as, seja sub me ti do
à de li be ra ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 12 de ja ne i ro de 2000. – Iris
Re zen de – Lu zia To le do  – Pe dro Si mon – José
Agri pi no – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra – Ra -
mez Te bet – Ro meu Tuma – Jef fer son Pé res –
José Alen car – Pa u lo Sou to – Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re cur -
so 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 o Pro je to de Lei do
Se na do nº 687, de 1999, fi ca rá so bre a Mesa, du ran te 
cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen das, nos
ter mos do art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por per -
mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la

a, tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião
como pri me i ro ora dor.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, an tes que o ora dor as su ma a tri bu na,
gos ta ria de re que rer a V. Exª a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no e
se for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia ins cre ve rá V. Exª para fa zer a sua co mu ni ca -
ção ina diá vel na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
cha man do-lhe a aten ção para o fato de que V. Exª
terá can ce la da a sua ins cri ção como ora dor ins cri to
para a ses são de hoje.

Se na dor Ro ber to Re quião, V. Exª tem a pa la vra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den tes, como to dos os Se na do res sa bem, fui 
re la tor da CPI dos Pre ca tó ri os – CPI da qual V. Exª foi
o Vi ce-Presidente. Apro va mos um re la tó rio duro, fui
duro com go ver na do res do meu par ti do, por que des -
vio de di nhe i ro pú bli co não pode me re cer a com pla -
cên cia de nin guém e mu i to me nos do Se na do da Re -
pú bli ca. 

Te nho pa ga do um pre ço alto pelo meu com -
por ta men to e pela du re za, te nho sido ata ca do sis te -
ma ticamen te por edi to ri a is do gru po de O Esta do de 
S.Pa u lo. A pro pó si to, tomei co nhe ci men to on tem,
quan do che guei de uma vi a gem de fé ri as, de que fui 
du ra men te agre di do pelo edi to ri a lis ta do Jor nal da
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Tar de, em ra zão de ter fe i to a de fe sa da anis tia das
mul tas ele i to ra is apli ca das aos Se na do res. 

O Jor nal da Tar de es que ceu de men ci o nar as
mi nhas ra zões na de fe sa da anis tia. Mos trei com toda 
a cla re za que os ju í zes ha vi am apli ca do mu i to mal a
lei. A lei foi cri a da para im pe dir a cor rup ção ele i to ral,
mas foi uti li za da cor po ra ti va men te para re ta li ar al gu -
mas fi gu ras po lí ti cas. 

Foi exa ta men te o meu caso: fui mul ta do por que
du ran te o pe río do ele i to ral dei al gu mas en tre vis tas a
rá di os do in te ri or. Eles con si de ra ram que es sas en tre -
vis tas eram pro pa gan da ele i to ral, uma vez que eu era 
can di da to ao Go ver no do Pa ra ná. Qu e ri am me im por
o si lên cio, o si lên cio ob se qui o so, que ri am me re ti rar a
voz na con di ção de ci da dão e de Se na dor. 

As en tre vis tas que eu dei nada ti nham a ver com 
pro pa gan da, eram en tre vis tas re fe ren tes a as sun tos
di ver sos – fa lei so bre o caso Bill Clin ton e Mo ni ca Le -
winsky e fa lei so bre o Pla no Real, en tre ou tros. Cada
vez que uma rá dio te le fo na va me pe din do uma opi -
nião, que era dada em dez, vin te ou trin ta se gun dos,
ha via uma re cla ma ção e uma con de na ção. 

É im pos sí vel re cor rer des sas con de na ções jun -
to ao TSE, por que aque la cor te não re e xa mi na ques -
tões de pro va, ques tões fá ti cas. Os ju í zes do Pa ra ná
con si de ra ram pro pa gan da ele i to ral a mi nha opi nião
de Se na dor e de ci da dão a res pe i to de as sun tos in ter -
na ci o na is e na ci o na is. A per se gui ção po lí ti ca que so -
fro no Pa ra ná é du rís si ma por par te do Ju di ciá rio des -
de que me ne guei a dar-lhes um au men to de sa lá rio
sem lei. 

O tal ór gão su pe ri or da ma gis tra tu ra se re ú ne e
de ter mi na um au men to, sem que uma men sa gem
seja en vi a da à Assem bléia, apro va da e san ci o na da
pelo Go ver na dor, e exi ge que o Go ver no pa gue exa -
ta men te aqui lo que eles pre ten di am re ce ber. Não pa -
guei. O con fli to se es ta be le ceu e não aca bou até hoje.

Não con cor do em pa gar mul tas por cri mes que
não co me ti. Dar en tre vis tas e opi niões não se cons ti -
tui em cri me de es pé cie al gu ma, até por que não se
tra ta va de  ca lú nia, in jú ria ou di fa ma ção, mas de opi -
niões crí ti cas so bre a si tu a ção eco nô mi ca do País. 

Pois mu i to bem, o edi to ri a lis ta do Esta dão , já fa -
mo so no ple ná rio des te Se na do por ter agre di do o Se -
na dor Pe dro Si mon – em ra zão dis so foi por mim re ta -
li a do com du re za –, dis se em seu edi to ri al que os par -
la men ta res que ali nha ram ra zões a fa vor da anis tia
de uma lei mal apli ca da. Ve re a do res fo ram mul ta dos

por que um ad ver sá rio es cre veu o seu nome no muro.
No en tan to, a au to ria da pi cha ção não foi ve ri fi ca da.
Injus ti ças in crí ve is fo ram co me ti das pelo ar bí trio de
um Po der Ju di ciá rio cor po ra ti vo e exa ge ra do. E  isso
tudo de cor reu fun da men tal men te do fato de a lei não
ter de fi ni do com toda a cla re za o que era o cri me de
pro pa gan da ele i to ral fora do pe río do.

Cri me de pro pa gan da ele i to ral é o fato de o Con -
gres so Na ci o nal vo tar, com par la men ta res evi den te -
men te com pra dos, a re e le i ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que se can di da ta en ca ra pi ta do no exer cí cio
da Pre si dên cia; cri me ele i to ral é a re e le i ção de go ver -
na do res, que li be ram ver bas e as si nam pro to co los de
in ten ções com pre fe i tos. Mas se con si de ra cri me ele i -
to ral uma en tre vis ta dada a uma emis so ra do in te ri or
que tem 500 ou vin tes.

Mu i to bem! O Jor nal da Tar de diz que os Se na -
do res e De pu ta dos são o lixo da po lí ti ca bra si le i ra.
Lixo é o Esta do de S.Pa u lo e o Jor nal da Tar de. Lixo 
ou no lixo de vem ser lan ça dos jor na is ab so lu ta men te
par ci a is.

Mas por que isso acon te ceu? Por que es co lhem 
exa ta men te a mim para a agres são? Eles não con se -
gui ram es con der os mo ti vos. Na ma té ria em que fa -
lam da mi nha de fe sa, da anis tia eles di zem: Era o Se -
na dor que, de dedo em ris te, acu sa va os en vol vi dos
na CPI dos Pre ca tó ri os. Por quê? Tal vez por que eu
te nha jo ga do mu i to duro con tra o Bra des co. No en -
tan to, um juiz fe de ral in di ci ou um dos di re to res do
Bra des co, o Kat su mi Ki ha ra*, em cin co cri mes, en tre
os qua is for ma ção de qua dri lha. Tal vez  por que o gru -
po do Esta do de S.Pa u lo te nha se as so ci a do ao Bra -
des co em um es que ma de li ci ta ções de te le fo nia. A
con cor rên cia foi ven ci da e não te nho nada con tra a li -
ci tu de da con cor rên cia, mas pen so que essa as so ci a -
ção – Bra des co/Esta dão – é a ori gem da agres são do 
edi to ri a lis ta, de for ma ab sur da e sis te má ti ca, con tra o
meu com por ta men to lim po de par la men tar.

Mas quan do um dos ma i o res es cân da los da Re -
pú bli ca é co me ti do o Esta dão e qua se toda a im pren -
sa na ci o nal se ca lam. Do que se tra ta, Se na dor Ge ral -
do Melo, que pre si de esta ses são e foi Vi -
ce-Presidente da CPI dos Pre ca tó ri os? Tra ta-se do
fato da le ga li za ção de toda a imo ra li da de dos pre ca -
tó ri os pelo tri un fan te Mi nis tro Ma lan. O Mi nis tro ne go -
ci ou com os Esta dos o alon ga men to do per fil das dí vi -
das, fe de ra li zan do os tí tu los. Só no caso de Per nam -
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bu co, R$850 mi lhões. Dos tí tu los de Per nam bu co,
Se na dor Jef fer son Pé res, 76% eram do Bra des co.

Uma pe que na no tí cia de pé de pá gi na de um
dos jor na lões nos diz que o Bra des co fez um des con -
to de R$56 mi lhões so bre o de sá gio que te ria ob ti do
na com pra dos tí tu los.

Na ver da de, o rom bo de Per nam bu co foi de
R$126 mi lhões e não de R$56 mi lhões. O de sá gio
con ce di do na ro la gem, na fe de ra li za ção, na tro ca por
tí tu los fe de ra is é uma con fis são qua se que ab so lu ta
de cul pa. E, a par dis so, o Go ver no Fe de ral ne go cia
os tí tu los, tro can do-os por tí tu los fe de ra is, no mo men -
to em que o di re tor do Bra des co é in di ci a do por um
juiz fe de ral por cri me de for ma ção de qua dri lha, en tre
qua tro ou tros in di ci a men tos e ti pi fi ca ções. 

E tudo isso, Sr. Pre si den te, foi fe i to à re ve lia do
Se na do e em sen ti do con trá rio à Re so lu ção nº 78.

De que se va leu o nos so glo ri o so Mi nis tro Ma -
lan? O Mi nis tro Ma lan, para quem não sabe, é esse
ci da dão que de cla rou on tem, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que não exis te au men to de 300% nos re mé di os
bra si le i ros, que não tem co nhe ci men to dis so, que a
mé dia não é essa, como se a mé dia ti ves se algo a ver
com a moda. Exis tem mi lha res de re mé di os no mer -
ca do, al guns dos qua is se quer têm con su mo. Os re -
mé di os que ti ve ram au men tos bru ta is são exa ta men -
te aque les com con su mo mais alto, como os re mé di -
os con tra a hi per ten são, por exem plo. Mas o Mi nis tro
dis se que o que vale é a mé dia e não a moda, de -
mons tran do uma má-fé ab so lu ta. Eu ja ma is po de ria
pen sar que um mi nis tro da qua li fi ca ção pro fis si o nal
do Ma lan não sou bes se exa ta men te o que é mé dia e
o que é moda.

Moda é exa ta men te a fre qüên cia ma i or em de -
ter mi na dos pro du tos de uma aná li se de um de ter mi -
na do uni ver so, em ter mos de ocor rên ci as nes se mes -
mo uni ver so. Po de ría mos di zer, por exem plo, que a
mé dia de peso de pe dras ro la das em um rio é de 200
gra mas e che gar mos à con clu são de que isso não
tem se quer uma pe dra que pese 200 gra mas. Pode
ha ver al gu mas pe dras de cin co ou seis to ne la das e
al gu mas de 50 gra mas, o que re sul ta rá em uma mé -
dia que não res pon de pela in ci dên cia ma i or das ocor -
rên ci as. Mas o Mi nis tro Ma lan dis se que não co nhe ce
au men to de 300% na mé dia e, ao con trá rio do Mi nis -
tro José Ser ra, de cla ra-se fron tal men te ad ver so à ta -
xa ção dos re mé di os.

É o mi nis tro do li be ra lis mo eco nô mi co, é o mi -
nis tro da fle xi bi li za ção dos con tra tos de tra ba lho, é o
mi nis tro do en tre guis mo, en fim, é a pe ça-chave do
en cla ve in ter na ci o na lis ta, do en cla ve do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal no Go ver no bra si le i ro.

Mas se S. Exª pe gar a Re so lu ção nº 78, verá um 
in ci so que diz o se guin te:

“Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13
de de zem bro de 1995, para pa ga men tos de
pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, ex clu í dos os não ne go ci a dos,
po de rão ser re fi nan ci a dos jun to à União –
“po de rão”, não li “se rão” – em até 120 par -
ce las igua is e su ces si vas, nos ter mos do
ca put des se ar ti go, des de que os Esta dos e 
Mu ni cí pi os emis so res com pro vem que to -
ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is vi -
san do o res sar ci men to dos va lo res re fe ren -
tes a de sá gi os con ce di dos e a ta xas de su -
ces so.”

Isso sig ni fi ca que o Se na do da Re pú bli ca, atra -
vés des sa re so lu ção, dis põe-se a exa mi nar caso a
caso e con ce der ou não a li cen ça para que essa re ne -
go ci a ção seja efe ti va da. Mas, sem que o Se na do te -
nha sido con sul ta do, o mi nis tro to mou o “po de rão”
pelo “se rão” e fez a ne go ci a ção à re ve lia do Se na do,
ig no ran do o arts. 1º e 2º que di zem exa ta men te o se -
guin te:

“Art. 1º As ope ra ções de cré di to in ter -
no e ex ter no re a li za das pe los Esta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí pi os e por suas 
res pec ti vas au tar qui as e fun da ções são su -
bor di na das às nor mas fi xa das nes ta Re so lu -
ção.

Art. 2º Para os efe i tos des ta Re so lu -
ção com pre en de-se, como ope ra ção de cré -
di to, os com pro mis sos as su mi dos com cre -
do res si tu a dos no País ou no ex te ri or, com
as se guin tes ca rac te rís ti cas:

§ 1º Con si de ra-se fi nan ci a men to ou
em prés ti mo...

§ 2º A as sun ção de dí vi das pe los Esta -
dos,  pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí pi os
e por suas res pec ti vas au tar qui as e fun da -
ções equi pa ra-se às ope ra ções de cré di to
de fi ni das nes te ar ti go, para os efe i tos des ta
Re so lu ção.” 
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Isso sig ni fi ca que essa as sun ção de dí vi da
com a União está sub me ti da à Re so lu ção nº 78 e ao 
exa me do Se na do Fe de ral. Mas o Go ver no Fe de ral
li vra o Bra des co do pre ju í zo exa ta men te no mo men -
to em que o seu di re tor está in di ci a do por for ma ção
de qua dri lha e por mais qua tro cri mes, à re ve lia do
Se na do da Re pú bli ca, so ne gan do a dis cus são. 

Onde está o Esta dão, o edi to ra lis ta do Esta -
dão, o cam peão da mo ra li da de? Onde se en con tra a
gran de im pren sa no mo men to da de nún cia dos gran -
des gru pos eco nô mi cos? Ca la da. Abso lu ta men te ca -
la da, ten tan do des mo ra li zar o Con gres so Na ci o nal,
in du zin do a opi nião pú bli ca a ra ci o cí ni os sem base le -
gal no mo men to em que faz a po pu la ção acre di tar
que a vo ta ção da anis tia das mul tas ele i to ra is é a
anis tia da imo ra li da de, a anis tia de cri mes co me ti dos,
quan do, na ver da de, é a cor re ção de er ros do Ju di ciá -
rio, em fun ção de uma lei mal fe i ta pelo pró prio Con -
gres so Na ci o nal. E para isto exis te o Con gres so Na ci -
o nal: le gis lar e cor ri gir er ros.

Lem bro-me da fa mo sa anis tia do Se na dor Hum -
ber to Lu ce na no caso da fo lhi nha im pres sa pela Grá -
fi ca do Se na do. E o Pre si den te da Re pú bli ca to mou
uma ati tu de pa re ci da com essa do veto – cí ni ca, hi pó -
cri ta, sa fa da – pois Sua Exce lên cia e seus co le gas de
Par ti do ti nham uti li za do, à exa us tão, a mes ma grá fi ca
para a im pres são de con vi tes de Na tal, de fo lhi nhas e
de do cu men tos. Uma prá ti ca con de ná vel, que nun ca
de via ter exis ti do. O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca,
Mar co Ma ci el, im pri miu fo lhi nhas; o ex-Presidente da
Re pú bli ca, José Sar ney, im pri miu-as tam bém. Era
uma prá ti ca con gres su al. Eu não as im pri mi por que
es ta va aler ta do para es ses pro ble mas, mas, quan do
as su mi, a mi nha che fe de ga bi ne te le vou-me um mos -
truá rio e dis se: “Se na dor, como V. Exª quer se jam fe i -
tas as fo lhi nhas?” Per gun tei-lhe: “Que fo lhi nhas?” Ela 
me res pon deu: “São umas fo lhi nhas que os Se na do -
res e os Par la men ta res, há mais de trin ta anos, man -
dam para os seus Esta dos e que são im pres sas pela
Grá fi ca do Se na do.” Eu dis se que não as que ria. Eu
pas sa va por um con fli to mu i to gran de com o Ju di ciá -
rio do Pa ra ná e sus pe i ta va da le ga li da de da uti li za ção 
da Grá fi ca do Se na do para im pri mir uma fo lhi nha que, 
em não sen do pro pa gan da ele i to ral, não tem ob je to
al gum, não tem uti li da de, pois não se es ta va im pri -
min do um dis cur so, um pro je to de lei, com o in tu i to de
in for mar a po pu la ção. Ne guei-me a fa zê-lo. Mas exis -
te uma am pla co le ção.

E o que acon te ceu com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so? Sua Exce lên cia se gu rou o san ci -
o na men to da lei de anis tia por dois ou três me ses,
para dar a im pres são de que es ta va, pres si o na do
pelo Con gres so Na ci o nal, san ci o nan do uma imo ra li -
da de, por que não ti nha sa í da. Na ver da de, o Pre si -
den te es ta va san ci o nan do uma lei de anis tia em re la -
ção a prá ti cas que ti nham sido co me ti das por Sua
Exce lên cia, pelo Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, por
Go ver na do res de Esta do e pela ma i o ria ab so lu ta dos
Par la men ta res du ran te anos. Hi po cri sia to tal, como
ocor re, ago ra, na ques tão da anis tia das mul tas. E
este Pre si den te, que com prou a re e le i ção no Con -
gres so Na ci o nal, com prou vo tos de De pu ta dos do
Acre, por meio dos seus Mi nis tros e dos seus pre pos -
tos, ten ta des mo ra li zar o Con gres so, que pro cu ra cor -
ri gir um ab sur do que abriu a pos si bi li da de de ar bí tri os
de ju í zes, e não só a pos si bi li da de, como, con cre ta -
men te, o ar bí trio ocor reu.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Per mi -
te-me um apar te, no bre Se na dor Ro ber to Re quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – PR) – No bre
Se na dor, eu es ta va no ple ná rio no dia em que V. Exª
pro fe riu dis cur so so bre a ques tão das mul tas ele i to ra -
is. Qu e ro di zer que fui ví ti ma des se pro ces so no meu
Esta do. Ima gi ne V. Exª que, na épo ca, eu não era
can di da to a car go al gum, mas du ran te a Copa do
Mun do es cre ve ram o meu nome em um ca mi nhão
que ro da va pela ci da de de Ca co al, dis tan te do meu
re du to ele i to ral. O Juiz de ci diu no ti fi car-me e pu -
nir-me, ape nas por ter meu nome na que le ve í cu lo.
Em ou tra ci da de, um cabo ele i to ral es cre veu o meu
nome em uma pe dra e, no va men te, fui pu ni do com al -
tas mul tas. O Go ver na dor do Esta do gas tou di nhe i ro
pú bli co como quis, com prou tra to res com re cur sos fe -
de ra is, que des fi la vam pela ca pi tal e por ci da des do
in te ri or. E o Ju di ciá rio nem se quer no ti fi cou o Go ver -
na dor.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Ernan des Amo rim, em ape nas qua tro Esta -
dos ocor re ram es sas mul tas. Então, ve ri fi ca-se que
foi ob je to da pre fe rên cia de al guns ju i zes de al guns
tri bu na is ele i to ra is. Nor mal men te, o Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral tem cor ri gi do os abu sos e os er ros dos tri bu -
na is es ta du a is, mas, nes se caso, o TSE não exa mi na
a ques tão por que ele não exa mi na a ques tão de fato.
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E o Tri bu nal con si de rou pro pa gan da ele i to ral uma en -
tre vis ta, so bre um as sun to qual quer, dada por um
par la men tar que era can di da to. É pro pa gan da ele i to -
ral sim ples men te o fato de o can di da to es tar fa lan do
em pú bli co, como se, pelo fato de ter mos re gis tra do
uma can di da tu ra, não pu dés se mos mais ter opi nião
so bre o di vór cio, o Pla no Real ou qual quer ou tro as -
sun to. A pro pa gan da ele i to ral é es pe cí fi ca, di ri gi da a
um ple i to. E nes sa con fu são toda, há um enor me acú -
mu lo de mul tas, ri go ro sa men te in jus ti fi ca das, que o
TSE não pode jul gar por que não exa mi na ques tão de
fato, ape nas ques tão de di re i to.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, o tem po que se dá a um ci da -
dão para se de fen der, na épo ca da ele i ção, é cur to
de ma is, pois so fre mos vá ri as ações de ad ver sá ri os.
Por isso, esse é um ins tru men to que deve ser ba ni do
o mais ra pi da men te pos sí vel da Jus ti ça ele i to ral.
Inclu si ve, a Jus ti ça ele i to ral de ve ria ser ex tin ta, por -
que não de ve ri am ser gas tos re cur sos para pa gar um
juiz ape nas para cu i dar des sas ações.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não são ape nas os re cur sos gas tos com o pa ga men -
to de ju í zes, mas com o fun ci o na men to do ór gão du -
ran te um ano in te i ro, em pré di os ma ra vi lho sos. O Bra -
sil e a Fin lân dia são os dois úni cos pa í ses que têm a
tal da Jus ti ça ele i to ral.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Sur pre -
en deu-me a de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
até por que Sua Exce lên cia uti li zou o apa ra to go ver -
na men tal em sua re e le i ção, de i tou e ro lou. E, ago ra,
diz que é uma ques tão de mo ra li da de, quan do nós é
que es ta mos sen do mul ta dos. Ga nha mos R$5,3 mil
por mês, para pa gar mul tas de R$20 mil. Aliás, V. Exª
tem mul tas no va lor de R$180 mil. V. Exª tra ba lha rá
oito anos nes te Se na do para pa gar es sas mul tas.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
elas são ab so lu ta men te in de vi das. O Pre si den te da
Re pú bli ca hu mi lhou o Con gres so Na ci o nal e fez uma
jo ga da de mar ke ting po lí ti co. O Pre si den te da re e le i -
ção com pra da, o Pre si den te que fez cam pa nha com a 
se gu ran ça do bo e ing pre si den ci al, o Pre si den te que
fez cam pa nha com o or ça men to da Re pú bli ca na
mão, que rer po sar de mo ra lis ta nes se pro ces so é de
uma imo ra li da de ab so lu ta.

Por par te dos jor na is, como esse Jor nal da Tar -
de, do Gru po o Esta dão, é um ci nis mo ab so lu to. A mi -
nha su ges tão é que O Esta dão ou pelo me nos aque la 
par te onde o seu edi to ri a lis ta se ma ni fes ta seja sis te -
ma ti ca men te co lo ca da no lixo, pois aqui lo não é jor -
nal, é lixo na im pren sa bra si le i ra. 

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Após a dis -
cus são que ti ve mos nes te ple ná rio para vo tar mos a
ex tin ção das tais mul tas, a nos sa de ci são foi qua se
unâ ni me, por que to dos têm um caso a con tar. V. Exª,
se não me en ga no, é úni co po lí ti co que foi mul ta do no
seu Esta do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Exa ta men te.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – No meu Esta -
do, as sim como em ou tros, é ab sur da a pre po tên cia
do juiz, que fixa as mul tas de acor do com o hu mor do
dia. Se S. Exª está zan ga do, a mul ta pode ser de
R$100 mil. Não há cri té ri os, nem ló gi ca. Afi nal de con -
tas, so mos can di da tos a quê? Va mos fa zer pro pa gan -
da, amar ra dos a um cin tu rão de fer ro de uma Jus ti ça
ele i to ral que – con cor do – não de ve ria exis tir, por que
nun ca hou ve. No pas sa do, os ju í zes, à épo ca da ele i -
ção, eram de sig na dos para jul gar o ple i to ele i to ral,
por que não há ele i ção todo dia. Para que um tri bu nal
per ma nen te? Con cor do ple na men te com a opi nião
co lo ca da.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ou pelo me nos, Se na dor, que os ju í zes fos sem to dos
fe de ra is para não sair das in jun ções da si tu a ção po lí -
ti ca lo cal.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Acre di to que
sim, mas que ria ape nas con clu ir que está na hora de
esta Casa fa zer va ler o di re i to que te mos. Se vo ta -
mos, e o Pre si den te equi vo ca da men te ve tou, qual é o 
ca mi nho ago ra? Der ru bar o veto.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Exa ta men te, Se na dor, po rém não cre io que o Pre si -
den te te nha vo ta do equi vo ca da men te. Vo tou, em
uma ope ra ção de mar ke ting, cí ni ca e hi po cri ta men -
te; como cí ni ca e hi po cri ta men te pro ce deu no caso do 
Se na dor Hum ber to Lu ce na, di zen do-se pres si o na do
para san ci o nar a anis tia, quan do as tais fo lhi nhas ti -
nham sido fe i tas por pra ti ca men te to dos os mem bros
do seu Par ti do, in clu si ve pelo Vi ce-Presidente da Re -
pú bli ca, Mar co Ma ci el.

No caso do Pa ra ná, gas tei, na mi nha cam pa nha
ele i to ral, R$491 mil. O meu ad ver sá rio no Go ver no do 
Esta do, gas tou em pu bli ci da de ofi ci al R$500 mi lhões. 
Para te rem uma idéia do que isso sig ni fi ca, quan do fui 
Go ver na dor do Esta do – e o fui an te ri or men te a ele –
a mi nha des pe sa em pu bli ci da de, nos qua tro anos, foi 
de R$28 mi lhões; ela sal tou para R$500 mi lhões.
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Os pre fe i tos do Esta do, que acom pa nha ram o
Go ver na dor, to dos con tem pla dos com con vê ni os e
pro to co los de in ten ções, por que os con vê ni os eram 
pro i bi dos por lei às vés pe ras das ele i ções, en tão
as si na vam pro to co los de in ten ções, que é uma for -
ma de fra u dar a le gis la ção ele i to ral, re ce be ram por
fora R$100 mil para a úl ti ma se ma na de ele i ção.
São 400 pre fe i tu ras no Pa ra ná, R$100 mil para
cada uma, soma exa ta men te R$40 mi lhões na úl ti -
ma se ma na, fora o di nhe i ro de cla ra do e a pro pa -
gan da do Go ver no, que so mou R$500 mi lhões em
qua tro anos.

Daí, apa re ce o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral para
mul tar a mim, que fiz uma cam pa nha com R$481 mil,
em R$20 mil, por en tre vis tas da das a pe que nas rá di -
os do in te ri or; fo ram nove rá di os, ou seja, R$180 mil
de mul ta. E esse lixo de jor nal, que é o Jor nal da Tar -
de, do Gru po Esta do de São Pa u lo, agri de-me de for -
ma dura e ab sur da, mas con fes sa o mo ti vo: “Aque le
Se na dor Re quião, da CPI dos Pre ca tó ri os”. Estão
pro fun da men te abor re ci dos com o fato de eu ter de -
nun ci a do o Bra des co e de um juiz sé rio do Rio de Ja -
ne i ro ter in di ci a do o di re tor do Bra des co por for ma ção 
de qua dri lha e mais qua tro cri mes. É o pre ço que se
paga pela se ri e da de com que se exer ce o man da to.
Mas acho que essa for ma fir me e dura de exer cer o
man da to é um com pro mis so meu com a po pu la ção
do Esta do do Pa ra ná. Eu não vou me aco var dar di an -
te da gran de im pren sa. Vêm os con se lhos: não, re le -
ve isso, não vá com prar uma bri ga com O Esta dão. A
mi nha bri ga está com pra da. O  Esta dão está do lado
da cor rup ção e eu con de nei os cor rup tos, in di ci ei os
cor rup tos na CPI dos Pre ca tó ri os. Não tem acer to.
Não é uma pos tu ra ide o ló gi ca. O Gru po é só cio do
Bra des co e me agri de em fun ção do fato de eu ter in -
di ci a do o Bra des co, de ter ido a fun do na CPI dos Pre -
ca tó ri os, mas não há di re i to de res pos ta. 

O Se na do da Re pú bli ca vo tou uma lei ga ran tin -
do o di re i to de res pos ta e ela foi en ga ve ta da pelo Mi -
chel Te mer lá na Câ ma ra Fe de ral. Está lá en ga ve ta da 
e não foi mais vo ta da lá. Foi vo ta da, aqui, por una ni -
mi da de e está en ga ve ta da lá por que a in fluên cia dos
ór gãos de im pren sa que fa zem o jogo do Go ver no, fa -
zem o jogo da base e apo io do Go ver no, é mu i to gran -
de. Só que nós de ve ría mos per ce ber, de uma vez por
to das, que os que hoje es tão no Go ver no, no Po der,
ama nhã po de rão não es tar e lem brar a es tro fe de
uma po e sia do Sr. JOHN DONNE:

“Qu an do os si nos do bram
Não im por ta por quem do bram os si -

nos.
Os si nos do bram por nós.”

Nós te mos que cor ri gir es ses ab sur dos de uma 
for ma ime di a ta e de fi ni ti va, ga ran tin do o di re i to de
res pos ta, mas não vo tan do uma lei de im pren sa, um 
ab sur do, um mons tro mon ta do na di ta du ra. Não
exis te uma lei para con de nar mé di cos, en ge nhe i ros, 
ad vo ga dos, mar ce ne i ros ou pe dre i ros, não deve
exis tir uma lei para jor na lis tas. Que o Có di go de
Pro ces so Pe nal e o Có di go de Pro ces so Ci vil tra tem 
des ses as sun tos como tra tam de to dos os as sun tos. 
Entre tan to, o di re i to de res pos ta tem que ser agi li za -
do e, na mi nha ma ne i ra de en ten der, na for ma vo ta -
da à una ni mi da de no Ple ná rio do Se na do Fe de ral.
Ago ra, O Esta do de S. Pa u lo, ao lixo com ele. 

   Du ran te o dis cur so do Se na dor Ro -
ber to Re quião, 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. Car los Pa tro cí -
nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE  (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir Lan -
do. (Pa u sa. )

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio,
Srªs e Srs. Se na do res, nes ta se ma na a mu dan ça na
po lí ti ca cam bi al bra si le i ra com ple ta um ano. É um mo -
men to opor tu no para fa zer uma ava li a ção de seus
efe i tos. Ten do sido, ao lon go dos úl ti mos anos, um
dos Se na do res que mais se pre o cu pa ram com a po lí -
ti ca cam bi al an te ri or, de ban das cam bi a is com mo e da 
so bre va lo ri za da, ve nho acom pa nhan do com es pe ci al 
aten ção os des do bra men tos da mu dan ça cam bi al ini -
ci a da há um ano, em ja ne i ro de 1999. 

A mu dan ça foi das mais im por tan tes. Envol veu
não ape nas uma gran de des va lo ri za ção cam bi al, em
ter mos no mi na is e re a is, mas tam bém uma mo di fi ca -
ção do re gi me cam bi al bra si le i ro. Pas sa mos de um
re gi me de ban das es tre i tas, que vi nha se re ve lan do
cres cen te men te cus to so e di fí cil de de fen der não só
no Bra sil mas em di ver sos ou tros pa í ses, para um re -
gi me de flu tu a ção cam bi al ad mi nis tra da. Os dois as -
pec tos da mu dan ça eram ne ces sá ri os: a des va lo ri za -
ção para re du zir o de se qui lí brio ex ter no e am pli ar as
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pos si bi li da des de cres ci men to e a flu tu a ção para con -
fe rir ma i or au to no mia à po lí ti ca mo ne tá ria bra si le i ra. 

Um ano de po is, como ava li ar os efe i tos des sas
mo di fi ca ções? No meu en ten der, a mu dan ça cam bi al, 
em bo ra tar dia, e re a li za da com gran de dose de con fu -
são por par te do Go ver no bra si le i ro, teve efe i tos pre -
do mi nan te men te po si ti vos. A ca pa ci da de de pre vi são
dos eco no mis tas é no to ri a men te mu i to li mi ta da. Mes -
mo as sim, foi im pres si o nan te o des com pas so en tre
pre vi sões e re sul ta dos em 1999. O Go ver no e di ver -
sos ana lis tas pri va dos sim pá ti cos a ele  ale ga ram du -
ran te anos que era im pos sí vel des va lo ri zar sem pro -
vo car a vol ta da in fla ção alta. Essas pre vi sões se
mos tra ram to tal men te in fun da das. A in fla ção su biu, é
ver da de, mas mu i to me nos do que se alar de a va para
jus ti fi car a con ti nu a ção da po lí ti ca cam bi al an te ri or.
Me di da por ín di ces de pre ços ao con su mi dor, que são 
os mais im por tan tes, a in fla ção de 1999 fi cou em tor -
no de 9% (8,94% se gun do o IPCA do IBGE e 9,2% se -
gun do o IPC da FGV). 

No te-se que isso ocor reu ape sar de a des va lo ri -
za ção cam bi al ter sido mu i to su pe ri or ao que se pre -
via e se con si de ra va ne ces sá rio. Con sul ta dos há um
ano, mes mo eco no mis tas que acre di ta vam na pos si -
bi li da de de des va lo ri zar sem per der o con tro le da in -
fla ção te ri am tido di fi cul da de em ace i tar que, com o
câm bio em cer ca de R$1,82 por dó lar, to ta li zan do
uma des va lo ri za ção de 50%, pois cada dó lar era ven -
di do a R$1,21 em 14 de ja ne i ro de 1999, se ria di fí cil
pre ver que a in fla ção anu al se ria de ape nas 9%.

Por ou tro lado, os es pe ra dos as pec tos po si ti vos
da des va lo ri za ção tam bém de i xa ram a de se jar. Logo
após a des va lo ri za ção, o Go ver no pre viu um su pe rá -
vit de US$11 bi lhões na ba lan ça co mer ci al em 1999.
Ti ve mos, como se sabe, um dé fi cit de US$1,2 bi lhão.
Hou ve, por tan to, um erro de mais de US$12 bi lhões.
Se as pre vi sões da equi pe eco nô mi ca do Go ver no
são re ve la do ras da sua com pe tên cia, o re co men dá -
vel se ria um pe di do ime di a to e co le ti vo de de mis são. 

Mas se ja mos con des cen den tes. Sa be mos que
a ciên cia eco nô mi ca não é das mais exa tas e não se
pres ta a prog nós ti cos quan ti ta ti vos pre ci sos, mes mo
no cur to pra zo. Mais im por tan te do que cri ti car pre vi -
sões er ra das é cons ta tar que a des va lo ri za ção está
ten do, sim, efe i tos im por tan tes so bre a ba lan ça co -
mer ci al e ou tros itens do ba lan ço de pa ga men tos em
con ta cor ren te. O de se qui lí brio ex ter no e a nos sa de -
pen dên cia em re la ção a ca pi ta is es tran ge i ros está di -
mi nu in do, ain da que len ta men te. A quan ti da de fí si ca
de bens im por ta dos so freu di mi nu i ção con si de rá vel.
As ex por ta ções fí si cas tam bém co me ça ram a res pon -
der à des va lo ri za ção, ain da que com mu i to mais di fi -

cul da de, em fun ção da re tra ção de im por tan tes mer -
ca dos no ex te ri or e da que da dos pre ços de ex por ta -
ção no Bra sil. Essa que da de pre ços é, cer ta men te,
em par te en dó ge na, vale di zer, pro vo ca da pela pró -
pria de pre ci a ção cam bi al. Mas ela tam bém re fle te fa -
to res exó ge nos, como a re tra ção da de man da ex ter -
na e a si tu a ção ad ver sa de mer ca do para di ver sos
pro du tos pri má ri os que pe sam na pa u ta de ex por ta -
ções do Bra sil.

A re du ção nas des pe sas com vi a gens in ter na ci -
o na is, que eram cla ra men te ex ces si vas até 1998,
tam bém foi con si de rá vel e se deve, prin ci pal men te, à
des va lo ri za ção cam bi al. Ou tros itens da con ta cor ren -
te do ba lan ço de pa ga men tos tam bém acu sa ram me -
lho ra, per mi tin do con si de rá vel re du ção do dé fi cit em
con ta cor ren te de 1998 para 1999. No acu mu la do de
ja ne i ro a no vem bro de 1999, o dé fi cit em con ta cor -
ren te caiu cer ca de 30% em dó la res em com pa ra ção
com igual pe río do de 1998. É pro vá vel que a re du ção
pros si ga no ano 2000. 

O im pac to so bre as fi nan ças pú bli cas foi, como
se sabe, ne ga ti vo em 1999. Nos me ses an te ri o res à
des va lo ri za ção, o Go ver no re a li zou uma sé rie de
ope ra ções que, na prá ti ca, so ci a li za ram os pre ju í zos
da des va lo ri za ção, isto é, trans fe ri ram para as fi nan -
ças pú bli cas o gros so dos cus tos da mu dan ça cam bi -
al. O Go ver no per mi tiu que as re ser vas in ter na ci o na is 
do Ban co Cen tral se re du zis sem em mais de US$30
bi lhões; acu mu lou dí vi das no ex te ri or, ven deu tí tu los
do la ri za dos no mer ca do in ter no e as su miu com pro -
mis sos one ro sos no mer ca do fu tu ro de câm bio. Na
ver da de, hou ve mais do que  so ci a li za ção de pre ju í -
zos: al gu mas des sas ma no bras pro por ci o na ram ao
sis te ma fi nan ce i ro pri va do ex tra or di ná ri as opor tu ni -
da des de lu cro. Em par te como con se qüên cia dis so, a 
dí vi da lí qui da do se tor pú bli co con so li da do pas sou de
42% do Pro du to Inter no Bru to em de zem bro de 1998
para 49% em ou tu bro de 1999. E res sal te-se que o
au men to des se en di vi da men to pú bli co tem-se dado
ape sar do pro ces so de pri va ti za ção, cuja re ce i ta tem
sido des ti na da, se gun do uma das prin ci pa is jus ti fi ca ti -
vas go ver na men ta is, para aba ter aque la dí vi da. 

Mas nem tudo foi ne ga ti vo do pon to de vis ta das
fi nan ças go ver na men ta is. Gra ças ao aban do no da
ân co ra cam bi al, o Ban co Cen tral teve con di ções de
re du zir gra da ti va men te a taxa de juro real. Os ju ros
ain da são ex tre ma men te ele va dos no Bra sil, es pe ci -
al men te as ta xas pra ti ca das nos em prés ti mos do sis -
te ma fi nan ce i ro a pes so as fí si cas e em pre sas me no -
res, mas a di mi nu i ção foi con si de rá vel. Por exem plo,
a taxa de ju ros Over-Selic re du ziu-se de 31,24% ao
ano,  em de zem bro de 1998, para 19,03% em de zem -
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bro de 1999. E exis te a pos si bi li da de de que o Ban co
Cen tral con ti nue re du zin do os ju ros ao lon go des te
ano. Se o Go ver no não fi car pre so a uma vi são ex ces -
si va men te rí gi da da po lí ti ca mo ne tá ria e se não for
for ça do, pelo mo ni to ra men to do FMI, a se guir as me -
tas tri mes tra is de in fla ção de modo in fle xí vel, as ta xas 
de juro po de rão con ti nu ar ca in do para ní ve is mais ci -
vi li za dos. Como a ma i or par te da dí vi da pú bli ca ain da
é in ter na e de pra zo mu i to cur to, a que da dos ju ros
au xi li a rá subs tan ci al men te na re du ção do dé fi cit fis -
cal. Se for pos sí vel, além dis so, re va lo ri zar em al gu -
ma me di da, isto é, mo de ra da men te, o real em re la ção 
ao dó lar, fi ca rá mais fá cil equa ci o nar os pro ble mas fi -
nan ce i ros do se tor pú bli co, dado que gran de par te da
dí vi da pú bli ca, mais de 40%, é ex ter na ou in de xa da
ao câm bio.

Con tu do, o efe i to mais im por tan te da que da dos
ju ros e da am pli a ção da ofer ta de cré di to é o que ocor -
re so bre o ní vel de ati vi da de da eco no mia e, pos te ri -
ormente, so bre o ní vel de em pre go. A des va lo ri za ção,
a re du ção do de se qui lí brio ex ter no e a pos si bi li da de de 
pra ti car ju ros mais ci vi li za dos abrem ca mi nho para re -
to mar o cres ci men to. A ba ta lha será lon ga e dura. Afi -
nal, não é do dia para a no i te que se con se gue su pe rar
os efe i tos ne fas tos de anos e anos de po lí ti cas cam bi -
a is e fi nan ce i ras im pru den tes e ir res pon sá ve is, que
co lo ca ram o País em po si ção das mais vul ne rá ve is.

É de se es pe rar que os go ver nan tes bra si le i ros
te nham apren di do al gu ma co i sa com os de sas tres
dos úl ti mos anos e per ce bam ago ra a im por tân cia de
aban do nar a ar ro gân cia, o dog ma tis mo e as en ga no -
sas “li ções” e “con sen sos” que nos tra zem do ex te ri or. 
Se sou be rem agir com mais hu mil da de, ace i tan do crí -
ti cas, as chan ces de o País pros pe rar au men ta rão
con si de ra vel men te.

É im por tan te que o Go ver no te nha fi nal men te
mo di fi ca do um dos as pec tos cha ves da po lí ti ca eco -
nô mi ca, aque le re fe ren te à po lí ti ca cam bi al, con se -
guin do ca mi nhar numa di re ção me lhor. Entre tan to,
ain da de i xa mu i to a de se jar no que diz res pe i to às
me di das que pre ci sam ser ado ta das para mu dar a
pés si ma dis tri bu i ção da ren da e da ri que za, que con -
de na pra ti ca men te um ter ço da po pu la ção a vi ver em
con di ções ina ce i tá ve is de po bre za, bem como para
cri ar as con di ções para fa zer a eco no mia bra si le i ra
cres cer à al tu ra de nos sa po ten ci a li da de, o que sig ni -
fi ca di zer a ta xas de cres ci men to su pe ri o res a 6% ao
ano. A com bi na ção de ins tru men tos cor re tos para
ata car es ses pro ble mas en vol ve tam bém a re so lu ção
do gra ve pro ble ma do de sem pre go que ain da ca rac -
te ri za a nos sa eco no mia. Ire mos nos  apro fun dar
mais nes ses te mas pro xi ma men te.

Qu an do de sua úl ti ma vin da ao Se na do Fe de ral, 
o Mi nis tro Pe dro Ma lan, pe ran te a Co mis são Mis ta de
Com ba te à Po bre za, ob ser vou que as ta xas de de -
sem pre go es ta vam me no res – de al gu ma ma ne i ra –
no se gun do se mes tre do ano pas sa do do que em
igual pe río do no ano an te ri or. Res sal to, con tu do, que, 
mes mo com essa re du ção, elas ain da es tão ex tre ma -
men te al tas, tan to é que a taxa de de sem pre go mé dia
do ano de 1999 foi das mais al tas da his tó ria do Bra sil
– e ain da se en con tra em ní ve is ex tre ma men te ele va -
dos. Cres cer mos a ta xas pró xi mas de 1% ao ano está 
mu i to aquém do que po de mos es pe rar da eco no mia
bra si le i ra. 

A Re pú bli ca Po pu lar da Chi na e ou tros pa í ses
têm con se gui do um de sem pe nho eco nô mi co sim -
ples men te fan tás ti co. Cres ce ram a ta xas de mais de
10% nos úl ti mos vin te anos, ano a ano. Ora, é cla ro
que pre ci sa mos le var em con si de ra ção que as for -
mas de me di ção, de cál cu lo das ta xas de cres ci men to 
do Pro du to Inter no Bru to da Re pú bli ca Po pu lar da
Chi na tal vez se jam di fe ren tes. Mas, se gun do o tes te -
mu nho de pes so as que têm ido vi si tar aque la na ção,
em que pe sem mu i tos pro ble mas no que diz res pe i to
às ques tões da de mo cra cia, ali se ob ser va um di na -
mis mo da eco no mia que pre ci sa mos es tu dar em ma i -
or pro fun di da de. 

No seu de po i men to à Co mis são Mis ta de Com -
ba te à Po bre za, o Pro fes sor Cel so Fur ta do deu uma
con tri bu i ção mu i to es pe ci al ao fa zer com pa ra ção en -
tre a Índia e o Bra sil. Obser vou que a Índia, com uma
po pu la ção cin co ve zes ma i or e pro du to per ca pi ta
cin co ve zes me nor, tem con se gui do que a dis tri bu i -
ção de ren da seja bem me nos de si gual do que no
Bra sil. Em con se qüên cia, na Índia a taxa de pou pan -
ça é da or dem de 24% do PIB, en quan to a nos sa di fi -
cil men te che ga a 20%. Se gun do ain da o pro fes sor, a
ma i or taxa de pou pan ça – que ob vi a men te con tri bui
para o cres ci men to da eco no mia, uma vez que as ta -
xas de in ves ti men to são mais ele va das – está re la ci o -
na da a uma me lhor dis tri bu i ção da ren da e da ri que -
za.

Então, Sr. Pre si den te, des se as sun to, qual seja,
a cri a ção dos ins tru men tos ade qua dos para com pa ti -
bi li zar o cres ci men to, a me lho ria da dis tri bu i ção da
ren da, a ele va ção do ní vel de em pre go e a er ra di ca -
ção da po bre za va mos tra tar nos pró xi mos pro nun ci a -
men tos.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
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pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Como Lí -
der tem a pa la vra, por cin co mi nu tos, o Se na dor Ja der 
Bar ba lho.

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, o Se na do Fe de ral pro mo veu, no ano
pas sa do, duas co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to. Uma de las, de no mi na da CPI do Sis te ma Fi nan ce i -
ro ou CPI dos Ban cos, vi sa va a apu rar oito fa tos de -
ter mi na dos con cer nen tes ao sis te ma fi nan ce i ro na ci -
o nal. 

O ani ver sá rio de um ano do dia 13 de ja ne i ro de
1999 pa re ce data apro pri a da para te cer al gu mas re -
fle xões so bre os fa tos evi den ci a dos pela CPI do Sis -
te ma Fi nan ce i ro.

Com efe i to, nes sa data foi in tro du zi da a ban da
di a go nal en dó ge na pelo Pre si den te em exer cí cio do
Ban co Cen tral, Sr. Fran cis co de Pá dua Lo pes – em
subs ti tu i ção ao Sr. Gus ta vo Fran co –, e al te ra dos os
li mi tes su pe ri or e in fe ri or do dó lar ne go ci a do pela au -
tar quia nos mer ca dos in ter ban cá rio e de câm bio.
Nes se mes mo dia, o Ban co Cen tral de i xou de atu ar
nos mer ca dos fu tu ros de dó lar, o que in vi a bi li zou a
pro te ção con tra o ris co cam bi al por par te dos de ma is
agen tes eco nô mi cos e en se jou ins ta bi li da de nos mer -
ca dos fi nan ce i ros. 

A re sul tan te das obs cu ras es tra té gi as e pro ce di -
men tos en tão ado ta dos per du ra ram ao lon go do exer -
cí cio de 1999, e ain da se fa zem sen tir na for ma de au -
men to do en di vi da men to pú bli co. A con fu são pro vo -
ca da foi ta ma nha que os pró pri os res pon sá ve is pela
au to ri da de mo ne tá ria uti li za ram a gran de cri se fi nan -
ce i ra mun di al que an te ce deu a 2ª Gran de Gu er ra
como pa râ me tro para di men si o nar a cri se ins ta u ra da. 

Foi a in ten si da de des ses even tos, Sr. Pre si den -
te, en tre tan to, que en se jou a CPI e mo ti vou seus mem -
bros a bus car, se pos sí vel, a ver da de. Os acha dos e as 
con clu sões dos tra ba lhos per ti nen tes à ban da di a go -
nal e suas con se qüên ci as en con tram-se no re la tó rio fi -
nal, apro va do pela una ni mi da de dos mem bros da CPI.
De les tra tou par ti cu lar men te o Fato De ter mi na do nº 1,
in ti tu la do “Ope ra ção se cre ta de so cor ro aos Ban cos
Mar ka e Fon te Cin dam, em 13 de ja ne i ro de 1999, por
par te do Ban co Cen tral do Bra sil”. Por tan to, há exa ta -
men te um ano. Esse re la tó rio, as sim como os re sul tan -
tes de ou tras CPIs do Se na do, en con tra-se à dis po si -
ção não só das nos sas au to ri da des mas da opi nião pú -
bli ca na ci o nal, in clu si ve na Inter net. 

A tris te me mó ria dos even tos ocor ri dos no dia
13 de ja ne i ro de 1999 vem à tona, nes ta quin ta-feira

do ano 2000, como lem bran ça do que se deve evi tar
no fu tu ro: isto é, con su mir-se, em 24 ho ras, mais de
R$1,5 bi lhão em re cur sos que fo ram in ves ti dos e que, 
ao fi nal, te rão que ser en cam pa dos pelo Po der Pú bli -
co e pela so ci e da de. Se efe ti va men te apren de mos
com o pas sa do, é mis ter que os even tos vin dou ros
não re pro du zam fa tos pre té ri tos, sob pena de ob ter
re sul ta dos tam bém in de se ja dos.

Embo ra mu i tas al te ra ções te nham ocor ri do, tan -
to de na tu re za po lí ti ca e eco nô mi ca quan to de or dem
le gis la ti va, há su ges tões e en ca mi nha men tos pro -
pos tos pela CPI que ca re cem de re a li za ção. Nes te
co me ço de ano, o ani ver sá rio da ban da di a go nal en -
dó ge na con fi gu ra o mo men to apro pri a do para se re -
fle tir so bre os fa tos pre té ri tos e a ne ces si da de de se
ado ta rem as so lu ções vis lum bra das no Re la tó rio.
Como um es for ço tem po rá rio de apu ra ção, a CPI en -
cer rou as suas ati vi da des, mas o tra ba lho co le ti vo
para cri ar con di ções ob je ti vas que evi tem a re pe ti ção
dos even tos ob ser va dos deve ser per ma nen te.

Por isso, Sr. Pre si den te, no mo men to em que a
ban da di a go nal en dó ge na e a di la pi da ção de R$1,5
bi lhão do pa tri mô nio pú bli co por par te das au to ri da -
des que àque la al tu ra di ri gi am o Ban co Cen tral com -
ple tam um ano, de vem so frer re gis tro não só por par -
te da im pren sa, mas tam bém do Par la men to, par ti cu -
lar men te do Se na do Fe de ral. 

Sr. Pre si den te, a Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos aca ba de apro var a pro gra ma ção mo ne tá ria do
pri me i ro tri mes tre do ano 2000, que tem sido, Sr. Pre si -
den te, de cer ta for ma, algo pro fun da men te ro ti ne i ro,
nada mais além dis so. A CPI su ge riu al te ra ções no que 
diz res pe i to a essa ques tão. Inclu si ve há um pro je to de
lei em tra mi ta ção no Se na do, por su ges tão da CPI, no
sen ti do de que não só seja es ta be le ci da essa pro gra -
ma ção, mas tam bém seja de fi ni do, no seu con te ú do,
qual o efe i to da pro gra ma ção mo ne tá ria so bre o pa tri -
mô nio do Ban co Cen tral.

Ontem, as sis ti a um de ba te na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do a res pe -
i to da pos si bi li da de de o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
jul gar ma gis tra dos. Fico ima gi nan do que esse en ca -
mi nha men to po de rá vir a ser dado na le gis la ção. Par -
la men ta res e ma gis tra dos, pe las suas ati vi da des, po -
de rão e de ve rão ser jul ga dos. Mas os Di re to res do
Ban co Cen tral do Bra sil, que es tão aci ma do bem e
do mal, fi ca rão tam bém aci ma da lei, por que es ta rão
pro te gi dos pela ir res pon sa bi li da de.

Re cor do-me de que, num dos de po i mentos da -
dos por um Di re tor do Ban co Cen tral, ele dis se que iria
atrás da cri se sis tê mi ca, dan do a im pres são, a quem o
as sis tiu, de que toda a re ser va bra si le i ra se ria con su -
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mi da pela Di re to ria do Ban co Cen tral no com ba te ao
ris co da cri se sis tê mi ca. Não há, por tan to, li mi te nem
pa râ me tro.

Sr. Pre si den te, em nome da Li de ran ça do
PMDB, que ro re gis trar o tra ba lho da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, cujo re la tó rio che gou a ser cha -
ma do de lixo por um dos Di re to res res pon sá ve is por
tudo isso. Lixo é per ma ne cer a ir res pon sa bi li da de
des ses di ri gen tes do Ban co Cen tral do Bra sil, que po -
dem, como no epi só dio do Mar ka e do Fon te Cin dam,
di la pi dar R$1,5 bi lhão de re cur sos pú bli cos, que cor -
res pon dem, para se ter uma idéia, a mais do que toda
a ar re ca da ção que o Po der Pú bli co bra si le i ro pre ten -
de ob ter de apo sen ta dos e pen si o nis tas du ran te um
ano. Mais do que isso: em 24 ho ras, de for ma ir res -
pon sá vel, sem ne nhu ma apu ra ção, por que não sa bi -
am se quer se os nú me ros ofe re ci dos pe los ban que i -
ros eram cor re tos.

Por tan to, há toda uma re la ção de pro vi dên ci as.
Fa la-se que aque la CPI não deu re sul ta dos. Deu re -
sul ta dos, sim. A par tir da sua ins ta la ção, o pró prio Po -
der Exe cu ti vo e o Ban co Cen tral pro mo ve ram uma
sé rie de al te ra ções – cuja re la ção está aqui –, tan to
in ter nas quan to re la ti vas ao dis ci pli na men to do mer -
ca do, para evi tar que o in ves ti dor no Bra sil não te nha
se gu ran ça ao in ves tir, fi can do ao sa bor da ir res pon -
sa bi li da de, da ga nân cia e até do cri me.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – La -
men to pro fun da men te, caro Se na dor Pe dro Si mon.
Só me foi pos sí vel fa lar os cin co mi nu tos da co mu ni -
ca ção de li de ran ça, o que im pe de que eu te nha o pri -
vi lé gio de ou vir o apar te de V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª tem
toda ra zão, por que a co mu ni ca ção de li de ran ça de -
pen de do Pre si den te que a está exe cu tan do. Às ve -
zes, o Lí der fala duas ho ras e, às ve zes, não pode fa -
lar cin co mi nu tos. Pa re ce que hoje o Pre si den te não
está dis pos to a de i xar V. Exª fa lar mais do que cin co
mi nu tos. Agra de ço a dis po si ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Inde pen -
den te men te da von ta de do Pre si den te, como V. Exª
sabe, Se na dor Pe dro Si mon, a im pos si bi li da de de
apar te em uma co mu ni ca ção de cin co mi nu tos é re gi -
men tal. De for ma que não te nho a fa cul da de, como
Pre si den te, de al te rar o Re gi men to. 

O SR. JADER BARBALHO  (PMDB – PA) –
Agra de ço o in te res se do Se na dor Pe dro Si mon, as -
sim como o in te res se dos Co le gas que par ti ci pam,
com sua au diên cia, des te meu re gis tro pela Li de ran -
ça do PMDB.

Sr. Pre si den te, vol ta rei à tri bu na na pró xi ma se -
ma na para, em um es pa ço de tem po ma i or, fa zer uma 
ava li a ção do re la tó rio da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal. Te nho cer te za de que o Se na do dará ur gên -
cia a esta pro vi dên cia para que a pro gra ma ção mo ne -
tá ria não seja um mero ges to de ro ti na, mu i to pelo
con trá rio. Cre io que de ve ría mos fa zer com que o Mi -
nis tro da Fa zen da e o Pre si den te do Ban co Cen tral
com pa re ce rem a esta Casa, de for ma com pul só ria,
para fa zer a ex po si ção. Se ria ne ces sá rio que se es ta -
be le ces se uma co bran ça tri mes tral para o acom pa -
nha men to do que efe ti va men te ocor re na eco no mia
bra si le i ra e, par ti cu lar men te, na po lí ti ca mo ne tá ria.

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que o Se na do
dará uma res pos ta efe ti va em re la ção a esse pro je to. 

Peço a V. Exª que de ter mi ne à Ta qui gra fia que
faça in se rir nes te meu pro nun ci a men to, para cons tar
nos Ana is da Casa, o ar ti go do jor na lis ta Luís Nas sif,
sob o tí tu lo “A Inde pen dên cia do Ban co Cen tral”, pu -
bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo do dia 11, e o edi to ri al
do jor nal  Fo lha de S.Pa u lo do dia 12, sob o tí tu lo “O
Lu gar do Ban co Cen tral”, vis to que re tra tam, na re a li -
da de, o que se pas sa na es tru tu ra do Ban co Cen tral
do Bra sil e a fa mo sa in de pen dên cia e au to no mia des -
sa ins ti tu i ção. Acho que é uma con vo ca ção aos que
têm vida pú bli ca no Bra sil efe ti va men te es tru tu rar o
Ban co Cen tral. Di zem que o Ban co Cen tral pre ci sa ter 
au to no mia, pre ci sa ter in de pen dên cia. Não sei que
au to no mia e que in de pen dên cia! Quem par ti ci pou da
CPI ve ri fi cou a au to no mia com que, ir res pon sa vel -
men te, no dia 13, o Ban co Cen tral di la pi dou R$1,5 bi -
lhão sem dar sa tis fa ção a nin guém, seja ao Tri bu nal
de Con tas, seja ao Po der Ju di ciá rio. Enfim, tra ta-se
de uma ins ti tu i ção que está aci ma do bem e do mal.

Era esse o re gis tro, Sr. Pre si den te, no ani ver sá -
rio da ban da di a go nal en dó ge na, que fiz ques tão de
fa zer em nome da Li de ran ça do PMDB nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. JADER BARBALHO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

Fi nan ci al Ti mes

‘EUA PRECISAM SER INDEPENDENTES DO FED’

Step hen Cec chet ti

Espe ci al para o “Fi nan ci al Ti mes”

Os Esta dos Uni dos pre ci sam bus car ma i or in de pen dên cia
em re la ção a Alan Gre ens pan, pre si den te do Fe de ral Re ser ve
(ban co cen tral nor te-americano), para que o país não se de ses ta bi -
li ze de po is que ele de i xar o car go.
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No en tan to, essa data está lon ge, Gre ens pan aca ba de ser

no me a do para um quar to man da to no ban co cen tral, o que deve
man tê-lo à fren te da ins ti tu i ção até o fi nal do se gun do tri mes tre de

2004.
Seu his tó ri co nos úl ti mos 12 anos é ver da de i ra men te es pe -

ta cu lar. Em meio a cri se inu me rá ve is, o Fed mos trou-se sem pre
cru ci al para a ma nu ten ção de um cres ci men to eco nô mi co fir me e

cada vez mais vi go ro so, con ser van do a in fla ção em que da.
Ima gem pú bli ca

Du ran te um de ba te en tre can di da tos do par ti do Re pu bli ca no 
à pre si dên cia dos Esta dos Uni dos no mês pas sa do, cou be ao Se -

na dor John McCa in, do Ari zo na, re su mir os sen ti men tos de mu i tas
pes so as so bre Alan Gre ens pan.

“Eu não só re con du zi ria Gre ens pan ao car go, como, se ele
mor resse, eu fa ria como no fil me ”We e kend at Ber nie’s" e o re cos ta -

ria em al gum lu gar, com um par de ócu los es cu ros", dis se McCa in.

Nes se fil me de 89, dois jo vens pi ca re tas am bi ci o sos, com
car gos su bal ter nos em uma gran de em pre sa, ar ran jam um con vi te
para um fi nal de se ma na na sun tu o sa casa de pra ia de seu pa trão.
No en tan to, logo des co brem que ele está mor to.

Em vez de ar ru i nar a di ver são, eles o re cos tam em uma ca -

de i ra, co lo cam um par de ócu los es cu ros no ca dá ver e a fes ta con -

ti nua sem que ne nhum dos de ma is con vi da dos per ce ba.
Mas, como su ge re a de cla ra ção do Se na dor McCa in, nos so

pâ ni co vol ta-se para o que acon te ce rá quan do Gre en pan fi nal men -

te de i xar o Fed. É pre ci so en con trar al gu ma ma ne i ra de ga ran tir a

con ti nu a ção da fes ta.
A so lu ção é tor nar a po lí ti ca mo ne tá ria me nos de pen den te

da ca pa ci da de e da vi são de Gre ens pan.
Inde pen dên cia

Ofi ci al men te, a po lí ti ca mo ne tá ria dos Esta dos Uni dos é de -

ci di da pe los mem bros do Co mi tê de “Open Mar ket” do Fed.

Mas usu al men te, e acho que com ra zão, acre di ta-se que as
opi niões do pre si den te do mi nem os re sul ta dos que tes te mu nha mos.

O fato de que a po lí ti ca do Fe de ral Re ser ve de pen da tan to
da ca pa ci da de de um in di ví duo é um fra cas so ins ti tu ci o nal.

O pro ble ma é que não exis tem ob je ti vos po lí ti cos bem ar ti -
cu la dos, en qua dra dos por uma es tra té gia ou es tru tu ra de fi ni da. O

que te mos é um má gi co.
Como re sul ta do, vi ve mos to dos com medo do que pode

acon te cer no dia em que ele for subs ti tu í do por um sim ples mor tal.

Os Esta dos Uni dos po de ri am apren der al gu mas co i sas com
os pro ce di men tos de ci só ri os es ta be le ci dos em ou tras na ções.

Po de ri am olhar es pe ci al men te para o re cen te men te cri a do
Ban co Cen tral Eu ro peu e para o Ban co da Ingla ter ra, que tam bém
se tor nou com ple ta men te in de pen den te do go ver no. 

O Ban co Cen tral Eu ro peu e o Ban co da Ingla ter ra ti ve ram o
es co po de sua in fluên cia res tri ta e se vi ram obri ga dos a pres tar
con tas de suas ati vi da des.

Esses dois pon tos prin ci pa is ti ve ram como ob je ti vo dar a
eles mis sões mu i to es pe cí fi cas, com a es ta bi li da de de pre ços
como item pri mor di al.

Obje ti vos de li ne a dos de ma ne i ra tão cla ra têm o be ne fí cio

de tor nar os re sul ta dos me nos de pen den tes do ca rá ter ou da re pu -
ta ção do in di ví duo en car re ga do da ope ra ção des sa po lí ti ca.

Des se modo, as au to ri da des mo ne tá ri as têm li ber da de para
fun ci o nar como téc ni co do sis te ma e fi car mo ni to ran do a me câ ni ca
ne ces sá ria para atin gir as me tas es ta be le ci das.

Em con tras te, o Co mi tê de “Open Mar ket” do Fed não tem
ob je ti vos cla ros e mu i to me nos uma es tru tu ra po lí ti ca de fi ni da.

A Lei Hump hrey-Hawkins es pe ci fi ca uma lis ta de ob je ti vos
de lon go pra zo para a ins ti tu i ção, como es ta bi li da de de pre ços e
cres ci men to eco nô mi co sus ten tá vel.

Mas em par te al gu ma é pos sí vel en con trar uma de fi ni ção
prá ti ca do que quer di zer es ta bi li da de de pre ços e cres ci men to sus -

ten tá vel. Como re sul ta do, os co men tá ri os dos mem bros do co mi tê
in di cam am plo de sa cor do. Não há con cen so. A in fla ção nos pre ços

ao con su mi dor pode ser ace i ta se es ti ver aci ma dos 3% para uns,
sen do um dado con si de ra do de sas tro so para ou tros.

Duas re a ções a essa si tu a ção são pos sí ve is. A pri me i ra é
de i xar as co i sas como es tão, já que fun ci o nam bem.

Ou tra op ção é fa zer uma apó li ce de se gu ro para a era

pós-Greenspan. Obje ti vos po lí ti cos cla ros e uma es tru tu ra de ta lha -
da – um me ca nis mo de me tas in fla ci o ná ri as como o do Ban co da

Ingla ter ra, uma es tra té gia mais com ple xa como a do Ban co Cen tral 
Eu ro peu ou uma ter ce i ra pos si bi li da de – re pre sen ta ria exa ta men te

um se gu ro des se gê ne ro.
Mi nha pre fe rên cia pes so al se ria que o Fed ado tas se uma

meta de in fla ção de mé dio pra zo que es pe ci fi cas se uma in fla ção
mé dia nos pre ços ao con su mi dor. Po de ria ser, di ga mos, dois por

cen to ao ano para os pró xi mos três anos.
Para re du zir ain da mais as in cer te zas, exi gi ria que o Fed tor -

nas se pú bli cas suas es ti ma ti vas quan to ao cres ci men to sus ten tá -
vel do Pro du to Inter no Bru to – (PIB).

Se pu der mos che gar a esse pon to, o Se na dor McCa in não
pre ci sa rá de ócu los es cu ros para Gre ens pan: po de re mos de i xá-lo
des can sar em paz.

O au tor é pro fes sor de eco no mia na Uni ver si da de Esta du al do
Ohia e ex-diretor de pes qui sa no Fe de ral Re ser ve Bank de Nova

York.

Tra du ção de Pa u lo Migl lac ci

Edi to ri al da Fo lha de S.Pa u lo,  12 de ja ne i ro de 2000

O LUGAR DO BC

Se nem to das as leis “pe gam”, quan do se tra ta de le gis lar
so bre o sis te ma fi nan ce i ro, tan to o ob je to quan to os ins tru men tos
da le gis la ção são os mais es cor re ga di os pos sí ve is.

Le gis lar so bre atri bu i ções do Ban co Cen tral, en tão, é ain da
mais di fí cil. A con cen tra ção de po de res, es pe ci al men te no caso
bra si le i ro, já le vou vá ri os ana lis tas a des cre ver essa “ca i xa-preta”
como um quar to po der.
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No ex tre mo opos to fi cam os eco no mis tas que, em nome da

in de pen dên cia do Ban co Cen tral, con si de ram po pu lis ta e ar ris ca da 
toda e qual quer ten ta ti va de dis ci pli nar e, em úl ti ma aná li se, de co -

brar mais res pon sa bi li da de dos seus di ri gen tes.

Nem tan to ao céu, nem tan to à ter ra. O tema é qua se um de -

ta lhe da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que está na pa u ta da con -
vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, mas às ve zes é
nes se tipo de de ta lhe que se in si nu am as gran des ar ma di lhas.

É ver da de que se ria ina ce i tá vel re pe tir er ros como o do ta -

be la men to dos ju ros, san di ce que fi cou como he ran ça dos cons ti tu -
in tes de 1988.

Mas se ria igual men te in gê nuo ig no rar os cus tos fis ca is de
po lí ti cas mal con du zi das pelo BC, não ape nas no ter re no da po lí ti -

ca mo ne tá ria, mas na su per vi são ban cá ria e na re gu la men ta ção de 
mer ca dos.

Como su bli nhou on tem na Fo lha o co lu nis ta Luís Nas sif, é
opor tu no apro fun dar o de ba te des sa ques tão.

Há dois ris cos nes se de ba te. Um é o da ten ta ção po pu lis ta,
que em úl ti ma aná li se con sis te em trans for mar o Ban co Cen tral num
apên di ce do Mi nis té rio da Fa zen da, su je i tan do-o a pres sões po lí ti cas. 
Ou tro é o da ob ses são mo ne ta ris ta, em que, a pre tex to de for ta le cer a
de fe sa da mo e da, cria-se uma ins ti tu i ção que faz op ções po lí ti cas,
sem a de vi da sa tis fa ção ao Con gres so e à so ci e da de.

Em úl ti ma aná li se, no en tan to, a ques tão não se re su me ao
grau de in de pen dên cia do BC, que, aliás, foi ba i xo nos úl ti mos

anos. Qu an do a po lí ti ca eco nô mi ca é in con sis ten te, não há in de -
pen dên cia que re sol va.

Para o BC ser in de pen den te, é mis ter fa zer po lí ti ca eco nô -
mi ca com res pon sa bi li da de, prin ci pal men te fis cal.

Fo lha de  S.Pa u lo

Luís Nas sif

A INDEPENDÊNCIA DO BC

Va mos apro fun dar um pou co mais a ques tão da “in de pen -

dên cia do Ban co Cen tral” – tema de co lu na da se ma na pas sa da _,
par tin do dos fins para os me i os, e não dos me i os para os fins, como 

cos tu ma ser fe i to nes se as sun to. A in de pen dên cia do BC tem por fi -
na li da de im pe dir que a po lí ti ca mo ne tá ria seja uti li za da para fins fis -

ca is. Ou seja, im pe dir que se jam emi ti dos tí tu los para su prir as ne -
ces si da de de ca i xa do Te sou ro. Além do equi lí brio fis cal, a in de -

pen dên cia do BC de ve ria con tri bu ir para a ma i or trans pa rên cia das
con tas pú bli cas, já que to das as des pe sas e re ce i tas do go ver no

pas sam pelo cri vo do Con gres so e são ex pli ci ta das no Orça men to
Ge ral da União. O que ocor ria em ou tros tem pos, não ape nas com

o BC, mas com mu i tos ban cos es ta du a is, é que eles emi ti am tí tu los 
para com ple men tar as des pe sas dos res pec ti vos go ver nos, cri an -

do dí vi da sem pas sar pelo cri vo do Con gres so.
Esses ob je ti vos pre ci sam ser pre ser va dos e con so li da de os.

Só que, em mu i tos ca sos – par ti cu lar men te no caso bra si le i ro _, a
ma ne i ra com que essa in de pen dên cia foi exer ci da aca bou cons pi -
ran do con tra a sua pró pria fi na li da de. Ao per mi tir to tal li ber da de
dos di ri gen tes do BC de fi xar o ní vel das ta xas de juro, sem sub me -

tê-lo a ne nhum li mi te, o ban co pas sou a ser um agen te cri a dor de

des pe sas fis ca is. Pri me i ro por que to dos os tí tu los pú bli cos são in -
flu en ci a dos pela po lí ti ca de ju ros do BC. De po is por que os ju ros

ele va ram con si de ra vel men te a dí vi da e as ne ces si da des fis ca is
para pa ga men to de ju ros. O BC fi cou in de pen den te em re la ção ao

vo lun ta ris mo dos po lí ti cos, mas não fi cou in de pen den te em re la ção 
ao vo lun ta ris mo de seus di ri gen tes.

Até fe ve re i ro do ano pas sa do, os di ri gen tes do BC tra ba lha -

ram ex clu si va men te em cima de duas va riá ve is: uma (a pri o ri tá ria),
a de man ter um vo lu me ex ces si vo de re ser vas cam bi a is, fun da das

em di nhe i ro de cur to pra zo; a ou tra, im pe dir sur tos in fla ci o ná ri os.
Para tan to re ce be ram a mais ir res pon sá vel das li ber da des: a de

não se pre o cu par com os cus tos fis ca is da po lí ti ca mo ne tá ria.

Mu i tas em pre sas já afun da ram de vi do a essa im pru dên cia
de con fe rir po der to tal a um de par ta men to, sem sub me tê-lo à ló gi ca 
ma i or da com pa nhia. Exem plo? Alguns anos atrás, com o ba lan ço
no ver me lho, um fa bri can te de te le vi so res con tra tou um “su per con -
tro ler” (su je i to in cum bi do de con tro lar os cus tos) e deu-lhe a pre si -
dên cia da com pa nhia. Em três me ses o exe cu ti vo fe chou o de par -
ta men to de de sen vol vi men to, com pri miu des pe sas de mar ken ting,
cor tou ou tras des pe sas im por tan tes e con se guiu de i xar a com pa -
nhia no azul. Seis me ses de po is, ex plo diu o mer ca do de te le vi so res 
e a com pa nhia viu-se ali ja da por fal ta de no vos pro du tos e por per -
da de ima gem.

Com o BC ocor reu a mes ma co i sa. O ní vel de re ser vas foi
man ti do gra ças a po lí ti ca de ju ros que cri ou o ma i or en di vi da men to

da his tó ria e ar re ben tou com o equi lí brio fis cal. Foi des co mu nal a
trans fe rên cia de ri que zas para o se tor fi nan ce i ro, em de tri men to de

des pe sas bá si cas do país, como sa ú de e edu ca ção. E tudo isso em 
cima de uma for mu la ção teó ri ca equi vo ca da – como os pró pri os fa -
tos vi e ram de mons trar.

É  por isso que in sis to em uma pro pos ta já for mu la da no ano
pas sado: a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal tem que al can çar o BC e o 
Mi nis té rio da Fa zen da. Há que ter li mi tes fis ca is nos qua is o Ban co
Cen tral te nha que se en qua drar para per se guir seus ob je ti vos.

As de ma is pro pos tas apre sen ta das por téc ni cos do Te sou ro
são que 1) to das as des pe sas pa ra fis ca is do BC se jam de vi da men -
te con ta bi li za das e in clu í das no Orça men to; 2) os di ri gen tes do BC
pas sem a tra ba lhar com me tas quan ti ta ti vas, per den do a li ber da de
de fi xar os ju ros, como acon te ce hoje.

Em ou tras pa la vras: o BC tem que ser in de pen den te não
ape nas em re la ção aos po lí ti cos, mas a seus pró pri os di ri gen tes.

  O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – 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.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do.
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A Mesa pror ro ga, nes te mo men to, a Hora do
Expe di en te, pelo tem po ne ces sá rio para que se jam fe i -
tas as co mu ni ca ções ina diá ve is para as qua is es tão ins -
cri tos os Se na do res Ma gui to Vi le la e Pe dro Si mon.

Na au sên cia do Se na dor Ma gui to Vi le la, con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, por cin co mi -
nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª é um gen tle man.

O meu Lí der traz para a tri bu na um as sun to da
ma i or im por tân cia. E digo a S. Exª o se guin te: a im pres -
são que deve ter fi ca do na im pren sa é a de que, re al -
men te, a CPI não re sul tou em nada. Aliás, como acon -
te ce com as CPIs, por que a opi nião pú bli ca con fun de
CPI com o di re i to de pren der e co lo car na ca de ia.
Como, nas CPIs, nós fa la mos, nos pro nun ci a mos e não 
acon te ce nada, di zem que “aca ba ram em piz za”. Mas a
CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro não “aca bou em piz za”. Tem 
ra zão o Se na dor Ja der Bar ba lho. Ela co mu ni cou fa tos
da ma i or gra vi da de.

No bre Se na dor Ja der Bar ba lho, acres cen to
ape nas um fato que con si de ro mu i to sé rio. Ten ta mos
ana li sar o Sr. Chi co Lo pes, que, de ma ne i ra ar ro gan -
te, ne gou-se a res pon der às in da ga ções da CPI. Qu -
an do in ter ro ga do a res pe i to de um do cu men to en con -
tra do na casa do seu só cio, Bra gan ça, en de re ça do à
es po sa do Sr. Chi co Lo pes, que fa zia re fe rên cia a um
de pó si to no va lor de US$1.670 mil fe i to no ex te ri or, no 
qual está es cri to: “Se eu mor rer...”, o Sr. Chi co Lo pes
res pon deu: “Ne go-me a res pon der. Res pon do so -
men te em ju í zo”. Dois ou três dias de po is, ele de pôs
na Po lí cia Fe de ral e se ne gou a res pon der no va men -
te, di zen do: “Só falo em ju í zo.” Ao ser so li ci ta do a es -
cre ver al gu mas li nhas para ve ri fi car se ele ha via es -
cri to o bi lhe te, para con fe ri rem as le tras, o Sr. Chi co
Lo pes res pon deu: “Ne go-me a fa zer isso”. Então, o
De le ga do da Po lí cia Fe de ral fez o seu en qua dra men -
to no in qué ri to po li ci al, que foi en vi a do à Jus ti ça. 

Se na dor Ja der Bar ba lho, per mi ta-me que eu es -
ten da o seu pro nun ci a men to. Cre io que, nes te mo -
men to, o Bra sil olha para a Jus ti ça e para o Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca, que tem o Re la tó rio da CPI,
en qua dran do o Sr. Chi co Lo pes, e o Re la tó rio do
Inqué ri to Po li ci al, no qual – va mos ser sin ce ros – o Sr. 
Chi co Lo pes diz o se guin te: “Eu que ro ser de nun ci a -
do”. Ele diz que só res pon de na Jus ti ça; para res pon -
der na Jus ti ça, ele tem que ser de nun ci a do. Na CPI,
ele dis se que só res pon de ria na Jus ti ça; na Po lí cia
Fe de ral, dis se que só res pon de ria na Jus ti ça. Por que
o in qué ri to po li ci al po de ria ter sido ar qui va do. A pes -
soa de põe, ex pli ca, e o de le ga do pode di zer: “Não há

nada, ar qui ve-se”. Mas ele dis se que só re pon de ria
na Jus ti ça.

Di ri jo-me, nes te mo men to, ao Pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca e ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral: eles
têm de en qua drar e de nun ci ar o Sr. Chi co Lo pes ime -
di a ta men te! 

O úl ti mo Pre si den te do Ban co Cen tral do Ja pão
está na ca de ia por ser la drão; o pe núl ti mo se ma tou
para não ir para a ca de ia. O lí der da uni fi ca ção da Ale -
ma nha, que, até o ano pas sa do, eu con si de ra va o lí -
der mais im por tan te do mun do, está res pon den do a
in qué ri to, pas san do ve xa me, por ca u sa de di nhe i ro
que te ria con se gui do de em pre sas para a cam pa nha
do seu par ti do. Na que le país, a cam pa nha é fe i ta com 
di nhe i ro pú bli co, como que re mos fa zer aqui, e o Sr.
Hel mut Kohl te ria uti li za do, por ba i xo do pano, di nhe i -
ro da cam pa nha para o seu par ti do. Por essa ra zão,
está pas san do o ma i or ve xa me, res pon den do a in -
qué ri to, pe ran te a opi nião pú bli ca da Ale ma nha. 

Qu an do o Sr. Lí der do meu Par ti do, Se na dor Ja -
der Bar ba lho, com sua com pe tên cia e au to ri da de, fala
so bre o fato, tem toda a ra zão. Mas a Jus ti ça e a Pro cu -
ra do ria-Geral da Re pú bli ca es tão com a pa la vra, e têm
que to mar uma po si ção. Não pode a CPI ter mi nar na
ga ve ta do Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, não pode! S. 
Exª pode man dar ar qui var o pro ces so e di zer que essa
CPI foi in com pe ten te, ir res pon sá vel. Ou nem pre ci sa
usar ad je ti vo, S. Exª pode di zer que a CPI, la men ta vel -
men te, não apre sen tou fa tos e que o pro ces so deve ser
ar qui va do. Assim como o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
sur pre en den te men te, ab sol veu o Sr. Col lor, ati ran do a
cul pa no Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, ao di zer que o
pro ces so ha via sido mal ins tru í do, que não hou ve apre -
sen ta ção de pro vas. Po de ria tam bém ter de i xa do o pro -
ces so na ga ve ta – como acon te ceu no caso do Sr. Café
Fi lho, até a pos se do Jus ce li no –, para de po is di zer que
já ha via pas sa do o pra zo; po de ria, por ou tro lado, ter
exi gi do que o Sr. Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca ins tru -
ís se me lhor o pro ces so; mas não o fez, ab sol veu-o.

O Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca pode man dar
ar qui var esse pro ces so por fal ta de pro vas ou de nun -
ci ar. Pen so que, se ha via al gu ma dú vi da, não há
mais, por que S. Exª re ce be rá as con clu sões da nos sa 
CPI e o in qué ri to po li ci al. Em am bos, o Sr. Chi co Lo -
pes diz que só fala na Jus ti ça. Que tris te, Sr. Pre si -
den te, mas a im pres são que o Bra sil tem é a de que
ele diz que só fala na Jus ti ça por que, sen do rico e ten -
do im por tân cia, a Jus ti ça es que ce, pas sa o tem po e
não acon te ce nada.

Tra ta-se, meu Lí der, de um fato mu i to im por tan -
te. É o pri me i ro de les e o mais im por tan te, por que en -
vol ve o Pre si den te do Ban co Cen tral. Qu an do V. Exª
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diz que é uma ir res pon sa bi li da de to tal, é ver da de. No
caso do Sr. Chi co Lo pes, que foi pego em fra gran te
com a mão na bo ti ja, em qual quer lu gar do mun do ci -
vi li za do, ele es ta ria na ca de ia e res pon de ria pre so por 
isso. Aqui, pelo me nos, que ele res pon da o pro ces so.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2000

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, para con -
ce der o be ne fí cio do se gu ro-desemprego 
aos tra ba lha do res que es pe ci fi ca e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la, nas con di ções que es ta -

be le ce no art. 2º, a con ces são do se gu -
ro-desemprego aos tra ba lha do res ex tra ti vis tas e be -
ne fi ci a do res do açaí e da cas ta nha do Bra sil.

Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes dis po si ti vos:

“Art. 3º-A. Terá di re i to à per cep ção do
se gu ro-desemprego o tra ba lha dor que:

I (exer cer, in di vi du al men te ou em re gi -
me de eco no mia fa mi li ar, como ati vi da de eco -
nô mi ca ex clu si va, o ex tra ti vis mo ou o be ne fi -
ci a men to do açaí ou da cas ta nha do Bra sil;

II – es ti ver fi li a do a uma co o pe ra ti va
es pe ci fi ca men te vol ta da para o exer cí cio
das ati vi da des de ex tra ti vis mo ou be ne fi ci a -
men to dos pro du tos ci ta dos;

III – com pro var o re co lhi men to das
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as re fe ren tes ao
pe río do de sa fra;

IV – com pro var o pre en chi men to dos
re qui si tos pre vis tos nos in ci sos III, IV e V do 
art. 3º des ta lei.

§ 1º O be ne fí cio pre vis to nes te ar ti go
cor res pon de rá ao va lor de um sa lá rio mí ni mo.

§ 2º O se gu ro-desemprego dos tra ba -
lha do res a que se re fe re esta lei será pago
no pe río do de en tre sa fra, de fi ni do anu al -
men te pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá -
ve is – IBAMA."

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de ses sen ta dias.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O se gu ro-desemprego re pre sen ta uma me di da
com pen sa tó ria de po lí ti ca so ci al ex tre ma men te im por -
tan te no Bra sil. Isso ocor re es pe ci al men te por que não
dis po mos de po lí ti cas de ren da mí ni ma e de dis tri bu i ção 
de ren da efi ca zes. Infe liz men te, a área de co ber tu ra
des se ins ti tu to está li mi ta da aos tra ba lha do res for ma is e 
aos tra ba lha do res na pes ca. Num país com ele va da in -
for ma li da de, es ses li mi tes de abran gên cia são pe que -
nos. Mu i tas ou tras ca te go ri as de tra ba lha do res me re -
cem uma aten ção es pe ci al. No nos so en ten der, esse é
o caso dos tra ba lha do res no ex tra ti vis mo e be ne fi ci a -
men to do açaí e da cas ta nha do Bra sil.

Vi ve mos, além dis so, uma cri se ge ne ra li za da na 
ofe ta de em pre gos. Dis cu tem-se no vas for mas de
con tra ta ção e a re gu la men ta ção do tra ba lho é ques ti -
o na da. Den tre as mo da li da des de pro du ção, apon ta -
das como al te ran ti vas para o fu tu ro, des ta ca mos as
co o pe ra ti vas. Elas po dem re pre sen tar um an tí do to
con tra o de sem pre go. Com a nos sa pro pos ta pre ten -
de mos com bi nar uma me di da com pen sa tó ria (se gu -
ro-desemprego), com uma me di da de po lí ti ca ati va
con tra o de sem pre go (o es tí mu lo ao tra ba lho co o pe -
ra ti vo). Des sa for ma, es pe ra mos ma xi mi zar os be ne -
fí ci os da con ces são des se se gu ro.

Esta mos pro pon do, como se pode ver, uma pre -
sen ça ma i or das po lí ti cas so ci a is no meio ama zô ni -
co. Isso é fun da men tal para man ter o ho mem na -
que la re gião e com pen sar as de fi ciên ci as nos ser vi -
ços pú bli cos pres ta dos aos ci da dãos que lá se man -
têm. O cus to so ci al de um tra ba lha dor ex pul so do
meio ru ral é cer ta men te ma i or do que o cus to de
con ces são do se gu ro-desemprego. Mor men te num
país em que os cen tros ur ba nos vi vem um pro ces so 
de sa tu ra ção.

A pro po si ção tam bém aten ta para as es pe ci fi ca -
ções dos tra ba lha do res da flo res ta ama zô ni ca. De fi ni -
da a con ces são do se gu ro-desemprego aos tra ba lha -
do res do ex tra ti vis mo e be ne fi ci a men to do açaí e da
cas ta nha, es ta re mos for ne cen do um ele men to adi ci -
o nal no pro ces so de de sen vol vi men to sus ten tá vel da -
que la re gião, além de evi tar que o tra ba lha dor seja
for ça do a ca u sar da nos à na tu re za na bus ca da so -
bre vi vên cia. Em suma, os efe i tos po si ti vos des do -
bram-se em so ci a is, eco nô mi cos e am bi en ta is.

Nos ter mos de nos sa ini ci a ti va, o be ne fí cio será
con ce di do àque les que exer çam ex clu si va men te a
ati vi da de ex tra ti va ou de be ne fi ci a men to, in di vi du al -
men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar; es te jam fi -
li a dos em co o pe ra ti vas vol ta das para es sas ati vi da -
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des. e com pro vem o re co lhi men to das con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as, re fe ren tes ao pe río do de sa fra. O va -
lor a ser con ce di do equi va le rá a um sa lá rio mí ni mo e
o pe río do de con ces são será de fi ni do pelo Iba ma –
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is. No mais, a con ces são se sub -
me te às re gras, quan do ca bí ve is, da Lei do Se gu -
ro-Desemprego.

Con si de ra dos es ses re le van tes ar gu men tos so -
ci a is e eco nô mi cos, es pe ra mos con tar com a apro va -
ção e o apo io dos no bres Co le gas para a tra mi ta ção e 
apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 13 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma de Se gu ro De -
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor 

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

e eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º Esta Lei re gu la o Pro gra ma de Se gu -

ro-Desemprego e o abo no de que tra tam o in ci so II,
Art. 2º Pro gra ma de Se gu ro-Desemprego tem

por fi na li da de:
I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po rá ria ao

tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu de
II – au xi li ar os tra ba lha do res re que ren tes ao Se -

gu ro-Desemprego na bus ca de novo em pre go
Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do Se gu ro-Desem-

pre go o tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa 
I – ter re ce bi do sa lá ri os de pes soa ju rí di ca ou

pes soa fí si ca a ela equi pa ra da, re la ti vos
II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou

pes soa fí si ca a ela equi pa ra da ou ter exe
III – não es tar em gozo de qual quer be ne fí cio

pre vi den ciá rio de pres ta ção con ti nu a da, 
IV – não es tar em gozo de au xí lio-desemprego; e
V – não pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu -

re za su fi ci en te à sua ma nu ten ção e de s
Art. 4º O be ne fí cio do Se gu ro-Desemprego será 

con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por u
Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do Se gu -

ro-Desemprego po de rá ser re to ma do a cada n
Art. 5º Va lor do be ne fí cio será fi xa do em Bô nus

do Te sou ro Na ci o nal – BTN, de ven do ser cal cu
I – até 300 (tre zen tos) BTN, mul ti pli car-se-á o

sa lá rio mé dio dos úl ti mos 3 (três) me ses
II – de 300 (tre zen tos) a 500 (qui nhen tos) BTN,

apli car-se-á, até o li mi te do in ci so ant
III – aci ma de 500 (qui nhen tos) BTN, o va lor do

be ne fí cio será igual a 340 (tre zen tos

Pa rá gra fo 1º – Para fins de apu ra ção do be ne fí -
cio, será con si de ra da a mé dia dos sa lá ri os 

Pa rá gra fo 2º – O va lor do be ne fí cio não po de rá
ser in fe ri or ao va lor do sa lá rio mí ni mo

Pa rá gra fo 3º – No pa ga men to dos be ne fí ci os,
con si de rar-se-á:

I – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do mês
ime di a ta men te an te ri or, para be ne fí cio

II – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do pró -
prio mês, para be ne fí ci os co lo ca dos

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2000

Alte ra o Có di go Ele i to ral (Lei nº
4.737, de 15 de ju lho de 1965), para de ter -
mi nar a cri a ção do Con se lho dos Par ti -
dos Po lí ti cos, in te gra do por re pre sen tan -
tes de to dos os par ti dos que par ti ci pam
do ple i to in cum bi do de fis ca li zar o pro -
ces so ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho

de 1965, pas sa a vi go rar acres ci do do in ci so e dos pa -
rá gra fos aba i xo in di ca dos:

“Art. 12. ...............................................
.............................................................
V – Con se lho dos Par ti dos Po lí ti cos.
§ 1º O Con se lho dos Par ti dos Po lí ti cos

será cons ti tu í do em ní vel na ci o nal ou es ta du al 
ou mu ni ci pal e fun ci o na rá jun to ao Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, no caso das ele i ções na ci o -
na is e jun to ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral no
caso das ele i ções es ta du a is ou mu ni ci pa is.

§ 2º Inte gra ção o Con se lho dos Par ti -
dos Po lí ti cos re pre sen tan tes de to dos os
par ti dos re gu la men ta res ins cri tos para par ti -
ci par do ple i to.

§ 3º A es tru tu ra, as atri bu i ções e o fun -
ci o na men to do Con se lho dos Par ti dos Po lí ti -
cos se rão re gu la men ta dos pelo Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral".

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

Jus ti fi ca ção
Um dos con sen sos exis ten tes na so ci e da de

bra si le i ra, atu al men te, pa re ce-nos ser a im por tân cia
de que as ele i ções se jam efe ti va men te lim pas. Acre -
di ta mos que uma das me di das ne ces sá ri as para al -
can çar esse ob je ti vo seja o re for ço do pro ces so de
fis ca li zar de cada ple i to.
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A pro po si ção que ora apre sen ta mos de ter mi na
a cri a ção, jun to a cada tri bu nal ele i to ral, e na con di -
ção de ór gão da Jus ti ça Ele i to ral, de um Con se lho
dos Par ti dos Po lí ti cos, que terá a in cum bên cia de par -
ti ci par do pro ces so de fis ca li za ção das ele i ções, na
for ma a ser re gu la men ta da pelo TSE.

É sa bi do que os par ti dos po lí ti cos já têm a com -
pe tên cia le gal para fis ca li zar o pro ces so ele i to ral, me -
di an te a in di ca ção de de le ga dos pe ran te o alis ta men -
to (Có di go Ele i to ral, art. 66 e seus pa rá gra fos), as Me -
sas Re cep to ras (arts. 131 e 132), as sim como na apu -
ra ção (art. 169 e se guin tes). A so ci e da de bra si le i ra,
en tre tan to, se gue exi gin do do pro ces so ele i to ral em
ma i or ri gor quan to à sua mo ra li da de.

Acre di ta mos que to dos as me di das des ti na das
a es ti mu lar a re gu la ri da de do ple i to con ti nu em para
for ta le cer a con fi an ça da po pu la ção no pro ces so de -
mo crá ti co, ob je ti vo de todo de mo cra ta bra si le i ro nes -
ta qua dra de nos so de sen vol vi men to his tó ri co.

É, pois, com esse pro pó si to, que apre sen ta mos
o pre sen te pro je to. Pe di mos aos emi nen tes co le gas o 
im pres cin dí vel apo io para a sua apre ci a ção e apro va -
ção nes ta Casa, com as su ges tões que ofe re ce rem
para o seu aper fe i ço a men to.

Sala das Ses sões, 13 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA

Nor mas ju rí di cas em Tex to Inte gral

Lei nº 4.337 de 15-7-65

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Insti tui o Có di go Ele i to ral

PARTE SEGUNDA
Dos ór gãos da Jus ti ça Ele i to ral

Art. 12. São ór gãos da Jus ti ça Ele i to ral:
I – O Tri bu nal Su pe ri or, com sede na Ca pi tal da

Re pú bli ca e ju ris di ção em todo o País;
II – um Tri bu nal Re gi o nal, na Ca pi tal de cada

Esta do, no Dis tri to Fe de ral e, me di an te pro pos ta do
Tri bu nal Su pe ri or, na Ca pi tal de Ter ri tó rio;

III – Jun tas ele i to ra is;

IV – Ju í zes ele i to ra is.

(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 7, DE 2000

Alte ra a Lei nº 8.072, de 1990, que
“Dis põe so bre os cri mes he di on dos, nos
ter mos do art. 5º, in ci so XLIII, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras pri vi -
dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 

1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te:
Art. 1º ..................................................
..............................................................
“mo e da fal sa e cri mes as si mi la dos ao

de mo e da fal sa (art. 289 e 290)”, ten ta dos
ou con su ma dos.

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

Jus ti fi ca ção

Fal si fi car di nhe i ro não é um ofí cio novo no mun -
do, en tre tan to, só ago ra os ci da dãos bra si le i ros co -
me çam a con vi ver de per to com as fal si fi ca ções de
cé du las e mo e das.

So men te nes te ano de 1999, até o mês de ju -
nho, o Ban co Cen tral apre en de ra 108 mil cé du las fal -
sas. Pro va vel men te, a es ta bi li da de da mo e da bra si le -
i ra te nha cri a do um am bi en te al ta men te pro pí cio para
o cri me de fal si fi ca ção, pois com a su ces são de pla -
nos eco nô mi cos, que mu da vam a cara do di nhe i ro a
todo o mo men to, era pra ti ca men te im pos sí vel im pri -
mir di nhe i ro fora da Casa da Mo e da.

O Ban co Cen tral tem to ma do me di das para re -
du zir a ati vi da de dos fal sá ri os, con se guin do di mi nu ir
o pre ju í zo para a so ci e da de, mas não di mi nu ir o vo lu -
me de di nhe i ro fal si fi ca do.

No ano de 1998, de acor do com da dos for ne ci -
dos pelo De par ta men to de Meio Cir cu lan te do Ban co
Cen tral, as fal si fi ca ções so ma ram sete mi lhões e no -
ve cen tos mil, com 285.844 de no tas apre en di das. Em 
1996, en tre tan to, o va lor era de oito mi lhões e no ve -
cen tos mil, para um to tal de 139.905 fal si fi ca ções.

A fre qüên cia com que as cé du las fal sas vem cir -
cu lan do nas gran des ci da des tem as sus ta do os co -
mer ci an tes, cu jos pre ju í zos de i xam tra u mas, por -
quan to nin guém os as su me.

Con ter o der ra me de no tas fal sas é uma ta re fa
com pli ca da, pois além de no vas téc ni cas, as qua dri -
lhas aper fe i ço am tam bém seus mé to dos de atu a ção,
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obri gan do o Ban co Cen tral a al te rar a for ma de con -
fec ção das cé du las de pe que no va lor.

Até 1996, as no tas de um e cin co re a is, por
exem plo, ti nham a efí gie da Re pú bli ca re tra da da na
mar ca d’água. Ela foi subs ti tu í da pela Ban de i ra Na ci -
o nal, e as no tas não tra zem mais o fio mag né ti co de
se gu ran ça. O Ban co Cen tral pre ci sou fa zer es sas
mu dan ças, por que es sas no tas eram “la va das” e,
com o fio, trans for ma das em no tas de cin qüen ta e
cem re a is, que têm efí gie da mar ca d’água.

Então, os ban di dos res pon de ram, pas san do a
adul te rar as cé du las de dez re a is. O sal to foi de 20 mil
no tas des sas apre en di das, em 1996, para 96 mil no
ano se guin te.

Di an te dis so, o Ban co Cen tral teve que mo di fi -
car a nota de dez re a is. Tro cou a mar ca d’água pela
Ban de i ra Na ci o nal (não re ti rou o fio mag né ti co) e a
fez em pa pel mais fino, para di fe ren ciá-la das de
R$50,00 e R$100,00.

As qua dri lhas abu sam da au dá cia, pois tem sido 
en con tra do di nhe i ro fal so até nos ca i xas ele trô ni cos.
O fal sá ri os es tão aper fe i ço an do suas téc ni cas, de vi -
do ao sur gi men to, nes sa dé ca da, de no vos mé to dos
de im pres são, tais como equi pa men tos grá fi cos mo -
der nos, so fis ti ca das co pi a do ras co lo ri das, com pu ta -
do res cada vez mais po ten tes e im pres so ras a jato de
tin ta la ser e cera. Tudo isso tem fe i to com que o tra ba -
lho de fal si fi ca ção fi que mais fá cil e a cus to re du zi do.

Des se modo, é pre ci so que o le gis la dor ofe re ça
uma pro te ção à so ci e da de, de modo que, pelo me -
nos, o te mor da pena pa ra li se o âni mo dos fal si fi ca do -
res. Assim, pro po mos se jam in clu í dos, no rol dos cri -
mes he di on dos, o de fal sa mo e da e os as si mi la dos a
ele, ti pi fi ca dos nos arts. 289 e 290 do Có di go Pe nal.

Con cla ma mos os ilus tres pa res a apo i ar este
pro je to, que visa a pu nir mais re go ro sa men te a fal si fi -
ca ção de di nhe i ro, que ate mo ri za a po pu la ção e de -
ses ta bi li za as ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Sala das Ses sões, 13 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA

Nor mas ju rí di cas em Tex to Inte gral

Lei-nº 8.072  de 25-7-90

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º, in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º São con si de ra dos he di on dos os cri mes
de la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine), ex tor são qua li fi -
ca da pela mor te, (art. 158, § 2º), ex tor são me di an te
se qües tro e na for ma qua li fi ca da (art. 159, ca put e
seus §§ 1º, 2º e 3º), es tu pro (art. 213, ca put e sua
com bi na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), 
aten ta do vi o len to ao pu dor (art. 214 e sua com bi na -
ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co, epi de -
mia com re sul ta do mor te (art. 267, § 1º), en ve ne na -
men to de água po tá vel ou de subs tân cia ali men tí cia
ou me di ci nal, qua li fi ca do pela mor te (art. 270, com bi -
na do com o art. 285), to dos do Có di go Pe nal (De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940), e de ge -
no cí dio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de ou tu -
bro de 1956), ten ta dos ou con su ma dos.

Art. 2º Os cri mes he di on dos, a prá ti ca da tor tu ra, 
o trá fi co  ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins e o
ter ro ris mo são in sus ce tí ve is de:

I – anis tia, gra ça e in dul to;
II – fi an ça e li ber da de pro vi só ria.
§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te ar ti go será

cum pri da in te gral men te em re gi me fe cha do.
§ 2º Em caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz

de ci di rá fun da men ta da men te se o réu po de rá ape lar
em li ber da de.

§ 3º A pri são tem po rá ria, so bre a qual dis põe a
Lei nº 7.960, de 21 de de zem bro de 1989, nos cri mes
pre vis tos nes te ar ti go, terá o pra zo de trin ta dias, pror -
ro gá vel por igual pe río do em caso de ex tre ma e com -
pro va da ne ces si da de.

Art. 3º A União man te rá es ta le ci men tos pe na is,
de se gu ran ça má xi ma, des ti na dos ao cum pri men to
de pe nas im pos tas e con de na dos de alta pe ri cu lo si -
da de, cuja per ma nên cia em pre sí di os es ta du a is po -
nha em ris co a or dem ou in co lu mi da de pú bli ca.

Art. 4º (Ve ta do).
Art. 5º Ao art. 83 do Có di go Pe nal é acres ci do o

se guin te in ci so:
“Art. 83. .............................................................
...........................................................................

V – cum pri do mais de dois ter ços da pena, nos
ca sos de con de na ção por cri me he di on do, prá ti ca da
tor tu ra, trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins,
e ter ro ris mo, se o ape na do não for re in ci den te es pe -
cí fi co em cri mes des sa na tu re za."
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Art. 6º Os arts. 157, § 3º; 159, ca put e seus §§
1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, ca put e seu pa rá gra fo úni -
co; 267, ca put e 270; ca put, to dos do Có di go Pe nal,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 157. ...........................................................
§ 1º Se da vi o lên cia re sul ta le são cor po ral gra -

ve, a pena é de re clu são, de cin co a quin ze anos,
além da mul ta; se re sul ta mor te, a re clu são é de vin te
a trin ta anos, sem pre ju í zo da mul ta.

..........................................................................
Art. 159. ............................................................
Pena – re clu são, de oito a quin ze anos.
§ 1º. ...................................................................
Pena – re clu são, de doze a vin te anos.
§ 2º. ..................................................................
Pena – re clu são de de zes se is a vin te e qua tro

anos.
§ 3º ....................................................................
Pena – re clu são, de vin te e qua tro a trin ta anos.
...........................................................................
Art. 213. ............................................................
Pena – re clu são, de seis a dez anos.
Art. 214. ............................................................
Pena – re clu são, de seis a dez anos.
Art. 223. ............................................................
Pena – re clu são, de oito a doze anos.
Pa rá gra fo úni co. ................................................
Pena – re clu são, de doze a vin te e cin co anos.
Art. 267. ............................................................
Pena – re clu são, de dez a quin ze anos.
Art. 270. ............................................................
Pena – re clu são, de dez a quin ze anos.
Art. 7º Ao art. 159 do Có di go Pe nal fica acres ci -

do o se guin te pa rá gra fo:
“Art. 159. ............................................................
...........................................................................
§ 4º Se o cri me é co me ti do por qua dri lha ou ban -

do, o co-autor que de nun ciá-lo à au to ri da de, fa ci li tan -
do a li ber ta ção do se qües tra do, terá sua pena re du zi -
da de um a dois ter ços."

Art. 8º Será de três a seis anos de re clu são a
pena pre vis ta no art. 288 do Có di go Pe nal, quan do se
tra tar de cri me he di on dos, prá ti ca da tor tu ra, trá fi co ilí -
ci to de en tor pe cen tos e dro gas afins ou ter ro ris mo.

Pa rá gra fo úni co. O par ti ci pan te e o as so ci a do
que de nun ci ar à au to ri da de o ban do ou qua dri lha,
pos si bi li tan do seu des man te la men to, terá a pena re -
du zi da de um a dois ter ços.

Art. 9º As pe nas fi xa das no art. 6º para os cri mes 
ca pi tu la dos nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, ca put e 
seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, ca put e sua com bi na ção com 

o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co, 214 e sua com bi -
na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co, do
Có di go Pe nal, são acres ci das de me ta de, res pe i ta do
o li mi te su pe ri or de trin ta anos de re clu são, es tan do a
ví ti ma em qual quer das hi pó te ses re fe ri das no art.
224 tam bém do Có di go Pe nal.

Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu -
bro de 1976, pas sa a vi go rar acres ci do de pa rá gra fo
úni co, com a se guin te re da ção:

“Art. 35.  ...........................................................
Pa rá gra fo úni co. Os pra zos pro ce di men ta is

des te ca pí tu lo se rão con ta dos em do bro quan do se
tra tar dos cri mes pre vis tos nos arts. 12, 13 e 14."

Art. 11. (Ve ta do).
Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
Art. 13. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio.
Bra sí lia, 25 de ju lho de 1990; 169º da Inde pen -

dên cia e 102º da Re pú bli ca. – Fer nan do Col lor.

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Có di go Pe nal

....................................................................................
Art. 289. Fal si fi car, fa bri can do-a ou al te ran do-a,

mo e da me tá li ca ou pa pel-moeda de cur so le gal no
país ou no es tran ge i ro:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e
mul ta.

l Vide Sú mu la nº 73, do STJ.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem, por con -
ta pró pria ou alhe ia, im por ta ou ex por ta, ad qui re, ven -
de, tro ca, cede, em pres ta, guar da ou in tro duz na cir -
cu la ção mo e da fal sa.

§ 2º Quem, ten do re ce bi do de boa-fé, como ver -
da de i ra mo e da fal sa ou al te ra da a res ti tui à cir cu la -
ção, de po is de co nhe cer a fal si da de, é pu ni do com
de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois) anos, e mul ta.

§ 3º É pu ni do com re clu são, de 3 (três) a 15
(quin ze) anos, e mul ta, o fun ci o ná rio pú bli co ou di re -
tor, ge ren te, ou fis cal de ban co de emis são que fa bri -
ca, emi te ou au to ri za a fa bri ca ção ou emis são:

I – de mo e da com tí tu lo ou peso in fe ri or ao de -
ter mi na do em lei;

II – de pa pel-moeda em quan ti da de su pe ri or à
au to ri za da.

§ 4º Nas mes mas pe nas in cor re quem  des via e
faz cir cu lar mo e da, cuja cir cu la ção não es ta va ain da
au to ri za da.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, de 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 32, de 2000 (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 3,
de 2000, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga), que
apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao
pri me i ro tri mes tre de 2000.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o 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 (Ge ral do Melo) – 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 gis la ti vo nº 32, de 
2000, que será lido pelo Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 5, DE 2000
(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 32, de 2000.

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 32 de 2000, que
apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao pri me i ro
tri mes tre de 2000.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ja ne i ro
de 2000. – Ro nal do Cu nha Lima, Pre si den te –
Geraldo Melo, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Na bor
Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 5, DE 2000

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re -

la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2000, com es ti ma ti vas
das fa i xas de va ri a ção dos prin ci pa is agre ga dos mo -
ne tá ri os, nos ter mos da Men sa gem nº 1, de 2000 (nº
2.015, de 1999, na ori gem).

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 (Ge ral do Melo) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, 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 Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO N.º 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

Se gun do 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 n.º 15-A, de 1998 (Subs ti tu ti vo n.º
627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i -
ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti -
vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob n.º 2, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res e Ro me -
ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo -
za ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

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 se -
gun da ses são de dis cus são.

Está em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

A Pre si dên cia con si de ra opor tu no es cla re cer
aos Srs. Se na do res que a pró xi ma re u nião de li be ra ti -
va or di ná ria ocor re rá na se gun da-feira pró xi ma.

Antes de en cer rar a ses são, o que fa re mos para
per mi tir a re a li za ção da re u nião con jun ta 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, a
Mesa con sul ta o Se na dor Ma gui to Vi le la se de se ja fa -
zer a sua co mu ni ca ção ina diá vel, para isso con ce -
den do a S. Exª cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca bou de
ser ins ta la da nes te mo men to a Co mis são Mis ta que
ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 2.011, que ins ti tui a
taxa de au to ri za ção do bin go e dá ou tras pro vi dên ci -
as. Nes sas ou tras pro vi dên ci as, pro põe al te ra ções na 
Lei Pelé, Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

O Pre si den te da Co mis são é o De pu ta do Fe de -
ral Zezé Per rel la, que, in clu si ve, é Pre si den te do Cru -
ze i ro Espor te Clu be. Tive a hon ra de ser de sig na do
pelo meu Par ti do, pelo Lí der Ja der Bar ba lho, como
Re la tor des sa me di da pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é da ma i -
or im por tân cia para o Se na do e para a Câ ma ra Fe de -
ral dar mu i ta aten ção a essa me di da pro vi só ria.

Como to dos sa bem, a ques tão do bin go, que
po de rá ser al te ra da ago ra com essa me di da pro vi só -
ria, re al men te en ver go nhou os des por tis tas bra si le i -
ros, por que o bin go não atin giu o seu ob je ti vo. Pelo
con trá rio, os bin gos no Bra sil es tão ser vin do às gan -
gues, à la va gem de di nhe i ro, ao nar co trá fi co, quan do
de ve ri am es tar ser vin do às es co li nhas de fu te bol, ao
au to mo bi lis mo, en fim, ao es por te bra si le i ro.

Um ou tro fato in te res san te, Srªs e Srs. Se na do -
res, está acon te cen do no Bra sil: os gran des in ves ti -
do res do mun do, prin ci pal men te os gran des ban cos
do mun do, es tão ad qui rin do ações dos clu bes bra si le -
i ros. Sa be mos que hoje a in ten ção dos ma i o res in ves -
ti do res do mun do é in ves tir pe sa da men te no fu te bol
bra si le i ro.

Des sa for ma, tra ta-se de uma me di da pro vi só ria 
da ma i or im por tân cia. Como Re la tor, pro po nho ou vir -
mos fu tu ra men te, aqui no ple ná rio, um in te gran te da
FIFA, o Pre si den te da CBF e o Pelé, que foi es co lhi do
o atle ta do sé cu lo. Enfim, po de mos pro du zir um do cu -
men to à al tu ra do es por te bra si le i ro, por que o Bra sil
se des ta ca no au to mo bi lis mo, no fu te bol, no bas que -
te bol, no vo le i bol, em to das as mo da li da des. É pre ci -
so que o Bra sil te nha uma lei que pro te ja re al men te o

nos so fu te bol, os es por tes. Te re mos a com pe tên cia e 
o dis cer ni men to de pro du zir uma lei à al tu ra do es por -
te bra si le i ro.

Por isso, Sr. Pre si den te, faço esta co mu ni ca ção
so bre a ins ta la ção des sa Co mis são Mis ta, sob a Pre -
si dên cia do ra van te do De pu ta do Fe de ral Zezé Per rel -
la. Te rei a imen sa hon ra de ser o Re la tor des sa me di -
da pro vi só ria e, na tu ral men te, de se ja rei ou vir to dos
os en vol vi dos nes sa ques tão no nos so País.

Mu i to obri ga do pela de fe rên cia, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os Srs.

Se na do res João Alber to Sou za, Mo za ril do Ca val can -
ti, Ernan des Amo rim, a Srª Se na do ra Lu zia To le do e o 
Sr. 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.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o  ano que
fin dou, sem som bra de dú vi da, pro por ci o nou mo men -
tos de sin gu lar im por tân cia para a dis cus são dos pro -
ble mas que sur gi ram na nor ma li da de ins ti tu ci o nal da
Na ção. De modo par ti cu lar, em dois des ses mo men -
tos, o País teve opor tu ni da de de pes qui sar ca u sas,
des co brir ra zões e abrir ca mi nhos para a so lu ção de
al guns dos obs tá cu los que se apre sen ta ram:  foi du -
ran te o de sen vol vi men to da CPI do Sis te ma Fi nan ce i -
ro, ou CPI dos Ban cos, e da CPI do Ju di ciá rio. Ate -
nho-me à pri me i ra, à CPI dos Ban cos, da qual tive a
hon ra de ser re la tor,  para te cer al gu mas con si de ra -
ções, nes ta data de 13 de ja ne i ro. 

Tre ze de ja ne i ro de 1999 foi a data da in tro du -
ção do que se con ven ci o nou cha mar de “ban da di a -
go nal en dó ge na”, com al te ra ção do li mi te su pe ri or e
in fe ri or do dó lar ne go ci a do pelo Ban co Cen tral nos
mer ca dos in ter ban cá ri os de câm bio. Nes se mes mo
dia, o Ban co Cen tral de i xou de atu ar nos mer ca dos
fu tu ros do dó lar, in vi a bi li zan do a pro te ção con tra o ris -
co cam bi al por par te dos de ma is agen tes eco nô mi cos 
e cri an do ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan ce i ros. 

O re sul ta do das obs cu ras es tra té gi as e pro ce di -
men tos en tão ado ta dos, com o Sr. Fran cis co de Pá -
dua Lo pes no exer cí cio do car go de Pre si den te do
Ban co Cen tral, re fle tiu-se ao lon go do exer cí cio de
1999 e ain da se faz sen tir na es fe ra do en di vi da men to 
pú bli co. Os pro ble mas pro vo ca dos fo ram de tal or -
dem que os pró pri os exe cu to res da Au to ri da de Mo ne -
tá ria re cor re ram à gran de cri se fi nan ce i ra mun di al de
1929, to man do-a como pa râ me tro para dar a di men -
são da cri se ins ta u ra da.

A in ten si da de dos even tos en se jou a cri a ção da
su pra ci ta da CPI, pois uma co mis são par la men tar de
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in qué ri to é ins tru men to im pres cin dí vel sem pre que
de nún ci as fun da men ta das re que rem a in ter ven ção
do Po der Le gis la ti vo para a cons pí cua ta re fa de bus -
car a ver da de.

O de ta lha men to dos even tos e as con clu sões
do tra ba lho en con tram-se no re la tó rio fi nal da CPI,
apro va do pela una ni mi da de dos seus mem bros, em
25 de no vem bro pró xi mo pas sa do. 

Dos even tos mais mar can tes, cum pre des ta car
a “Ope ra ção se cre ta de so cor ro aos Ban cos Mar ka e
Fon te cin dam, em 13 de ja ne i ro de 1999, pelo Ban co
Cen tral do Bra sil”. Um acon te ci men to de tris te me mó -
ria para o País, mas que vale a pena lem brar nes ta
quin ta-feira do ano 2000. Uma lem bran ça que se
cons ti tui con vo ca ção, para  que  o Bra sil se es tru tu re
e, no fu tu ro, evi te fa tos se me lhan tes. Apren der do
pas sa do sig ni fi ca es ta be le cer con di ções para que fa -
tos no ci vos pre té ri tos não se re pi tam no por vir. 

A CPI já pro du ziu nu me ro sas mu dan ças de na -
tu re za po lí ti ca e eco nô mi ca, bem como de or dem le -
gis la ti va, no en tan to, mu i tas su ges tões e en ca mi nha -
men tos ain da per ma ne cem à es pe ra de ma te ri a li za -
ção. 

Não é con ve ni en te, digo me lhor, é pre ju di ci al o
es que ci men to em ca sos de ta ma nha en ver ga du ra e
de tão pro fun do re fle xo so bre a vida do País.  Nes te
mês de ja ne i ro, nes te dia 13, ani ver sá rio da “ban da
di a go nal en dó ge na”, con fi gu ra-se um mo men to pro -
pí cio para re cor dar os fa tos e re fle tir so bre a ne ces si -
da de de as su mir as so lu ções e pro pos tas cons tan tes
do  re la tó rio fi nal. Não é ques tão de re me mo rar os fa -
tos, é ques tão de im ple men tar as ini ci a ti vas e os pro -
ce di men tos que os fa tos acon se lha ram.

A CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro en cer rou-se. Du -
ran te o seu de sen vol vi men to, ou viu mu i to, in ter ro gou, 
con tes tou, oca si o nou sen sa ções e al vo ro ços, le van -
tou fa tos, en ri que ceu-se de ver sões, mas tam bém
pro du ziu ver da de, de tec tou ver da des. É so bre es sas
ver da des que, de ora em di an te, deve o País de bru -
çar-se, para abrir pers pec ti vas  e  con ce ber ins tru -
men tos le ga is ade qua dos para um mais efi ci en te en -
ca mi nha men to e con tro le dos in te res ses co le ti vos e
na ci o na is. 

To dos es ses acon te ci men tos e re sul ta dos  plan -
ta ram um im pe ra ti vo: o im pe ra ti vo da ação por par te
dos or ga nis mos que, por na tu re za, es tão no de ver de
con cre ti zar as re co men da ções for mu la das, agin do
com opor tu ni da de e sem omis são, nos três ní ve is dos 
po de res cons ti tu in tes do Esta do. 

É fun da men tal que as con se qüên ci as da CPI
se jam to das con du zi das a ter mo, do con trá rio fa le ce
às ins ti tu i ções pú bli cas a prer ro ga ti va de re pre sen tar

e de agir pelo bem pú bli co. É fun da men tal, tam bém,
que a con ve ni en te in de pen dên cia do Ban co Cen tral
do Bra sil seja cor re ta men te di men si o na da, atin gin do
não ape nas os se to res de pres são exó ge nos,  mas,
in clu si ve, os en dó ge nos do pró prio Ban co Cen tral.  

Em uma de mo cra cia, ab so lu ta men te nin guém
pode so bre por-se ao in te res se co le ti vo. Nes se con -
tex to, ne nhu ma ins ti tu i ção, do Le gis la ti vo, do Exe cu ti -
vo e do Ju di ciá rio, pode exi mir-se de ir às úl ti mas fron -
te i ras dos pró pri os de ve res e com pe tên ci as.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –

RR) –  Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no ti -
cia-se que o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, re pre sen -
tan te do Esta do de San ta Ca ta ri na nes ta Casa, ofe -
re ceu, há pou co, à apre ci a ção dos Se nho res Con -
gres sis tas, Pro je to de Lei Com ple men tar que ins ti tui
o Có di go de De fe sa do Con tri bu in te. Pre si den te do
Par ti do da Fren te Li be ral (PFL), a que es ta mos fi li a -
dos, pre ten de o ilus tre au tor da pro po si ção ga ran tir
a de fe sa do ci da dão fren te ao ar bí trio e ao ex ces so
co me ti dos pelo Fis co, seja nas áre as es ta du a is e
mu ni ci pa is, seja na es fe ra do Go ver no Fe de ral.

Ten do como exem plo o Có di go de De fe sa do
Con su mi dor, o Pro je to, além de pôr ter mo à co a ção
exer ci da so bre o con tri bu in te e pro pug nar pela efe ti va 
ação po lí ti ca em fa vor da ci da da nia, pro põe a ex tin -
ção do Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos não Qu i ta -
dos de Órgãos do Se tor Pú bli co Fe de ral (Ca din); cria
a fi gu ra do Advo ga do Ge ral do Con tri bu in te; pro í be
que o Fis co in ter rom pa o fun ci o na men to de es ta be le -
ci men tos em dé bi to com as obri ga ções tri bu tá ri as; e
de ter mi na o li mi te má xi mo de 90 dias para a re a li za -
ção de di li gên ci as, que de ve rão dis pen sar, obri ga to ri -
a men te, o acom pa nha men to de for ça po li ci al.

É per ti nen te acres cen tar que o Có di go de Pro te -
ção e De fe sa do Con su mi dor, de que se ocu pa a Lei
8.078/90, vem be ne fi ci an do, de for ma ine gá vel, a po -
pu la ção, ga ran tin do seus di re i tos e con tri bu in do para
a me lho ria dos pro du tos e para a ins ta u ra ção da res -
pon sa bi li da de do pres ta dor de ser vi ços, re fle tin do-se
po si ti va men te na ca de ia pro du ti va.

Obe de cen do, com o de vi do ri gor, aos dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is, a pro po si ção bus ca di ri mir ques -
tões con tro ver sas, uti li zan do, para tan to, o acer vo de
de ci sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ). Expli ci tan do os di -
re i tos e ga ran ti as do con tri bu in te, bus ca in tro du zir
“uma re vo lu ção cul tu ral na com pre en são da Cons ti tu -
i ção” e o “re pen sar crí ti co de mé to dos e pre sun ções
do di re i to pú bli co”, pois é che ga da a hora de o con tri -
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bu in te “ter uma re la ção de igual da de ju rí di ca com o
Fis co”.

Por isso, o Có di go não ad mi ti rá que os ór gãos
pú bli cos di vul guem os no mes dos con tri bu in tes ina -
dim plen tes, pro i bin do que qual quer em pre sa seja im -
pe di da de be ne fi ci ar-se de li nhas ofi ci a is de cré di to,
de be ne fí ci os fis ca is e de par ti ci pa ção em li ci ta ções.
Tam bém, subs ti tui o Ca din por uma cen tral de in for -
ma ções, como a Se ra sa, para o re gis tro de che ques
sem a de vi da pro vi são de fun dos, por quan to se “todo
ci da dão tem a seu fa vor a pre sun ção de ino cên cia”,
não será ele “pu ni do an tes de de ci são ju di ci al”.

So bre esse as pec to, re cen te edi to ri al de O
Esta do de S. Pa u lo ava lia que, “numa de mo cra cia, a
de fe sa ins ti tu ci o na li za da do ci da dão con tri bu in te é
ain da mais im por tante do que a do ci da dão con su mi -
dor, por que é pre ci sa men te no re la ci o na men to di re to ci -
da dão/Esta do que se fi xam e ope ram os di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is. O po der do Fis co, em re la ção aos ci -
da dãos, é de tal for ma com pul só rio que exi ge um bom 
con tra pe so ju rí di co para que haja um mí ni mo de equi -
lí brio en tre as par tes”. 

Por igual, con si de ra-se que o sis te ma de in for -
ma ções “é bom para aca bar com cer tas fis ca li za ções
in ter mi ná ve is que, mu i tas ve zes, pre ju di cam de ma -
ne i ra ir re ver sí vel a pro du ção das em pre sas”, jus ti fi -
can do a ex pec ta ti va de que o Có di go de De fe sa do
Con tri bu in te pode in flu en ci ar po de ro sa men te o aper -
fe i ço a men to dos mé to dos hoje em pre ga dos pela fis -
ca li za ção de tri bu tos.

No acer ta do en ten di men to do edi to ri a lis ta, “isso
é lou vá vel por que o com ba te à so ne ga ção fis cal, que
mu i to mais do que de se jo dos go ver nos é exi gên cia
da so ci e da de”, so bre tu do dos con tri bu in tes cum pri -
do res de suas obri ga ções, “deve ser fe i to por mé to -
dos cada vez mais aper fe i ço a dos, aí se in clu in do a
boa tec no lo gia in for má ti ca, e não por pri mi ti vas prá ti -
cas de co a ção ou ame a ças de di fa ma ção”.

Des sa for ma, o Pro je to de Lei Com ple men tar de 
au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, cri an do, em
seus 53 ar ti gos e 7 ca pí tu los, fato aus pi ci o so na his tó -
ria da ci da da nia, ins ti tui en tre os di re i tos do con tri bu -
in te o de não ser con si de ra do ina dim plen te en quan to
es ti ver cum prin do o acor do de par ce la men to do dé bi -
to tri bu tá rio fir ma do com o Po der Pú bli co; de ter mi na
que a de fe sa do con tri bu in te seja exer ci da pelo Mi nis -
té rio Pú bli co; es ta be le ce que o Dis tri to Fe de ral e os
Esta dos man te nham equi pes de ad vo ga dos, com a
fun ção pre cí pua de res guar dar os di re i tos di fu sos e
co le ti vos dos con tri bu in tes; dis põe que o con tri bu in te, 
res pon den do a pro ces so ad mi nis tra ti vo ou ju di ci al,
não so fre rá im pe di men to para a ob ten ção de be ne fí -

ci os e in cen ti vos fis ca is e fi nan ce i ros, ga ran tin -
do-se-lhe aces so às li nhas ofi ci a is de cré di to, como
adi an ta mos.

De igual modo, es pe ci fi ca as res tri ções à ação
do Fis co, pro i bin do a uti li za ção de for ça po li ci al na re -
a li za ção de di li gên ci as fis ca is no es ta be le ci men to do
con tri bu in te, quan do não au to ri za das ju di ci al men te;
de ter mi na que o Fis co é obri ga do a co mu ni car an te ci -
pa da men te as di li gên ci as que pre ten de re a li zar, adi -
an tan do os as pec tos que quer ana li sar; pro í be a uti li -
za ção de me i os co er ci ti vos para a co bran ça ex tra ju di -
ci al de tri bu tos, tais como a in ter di ção de es ta be le ci -
men tos, a sus pen são de ne gó ci os com o se tor pú bli -
co e o em pre go de bar re i ras fis ca is; im pe de a Admi -
nis tra ção Fa zen dá ria de di vul gar os nome dos con tri -
bu in tes em dé bi to, nos ór gãos de im pren sa; im põe à
Admi nis tra ção Fa zen dá ria a pro i bi ção de re cu sar au -
to ri za ção para que o con tri bu in te im pri ma os do cu -
men tos in dis pen sá ve is à re a li za ção de suas ati vi da -
des; e en fa ti za que “ne nhum tri bu to pode ser cri a do e
co bra do den tro do mes mo exer cí cio fis cal”.

Re gis tre-se, ain da, que a pro pos ta, ela bo ra da
pela equi pe de téc ni cos co or de na da pelo Eco no mis ta 
Tor qua to Jar dim, re u ni da por ini ci a ti va con jun ta da
Exe cu ti va do nos so Par ti do e do Insti tu to Tan cre do
Ne ves, se gue a vá li da mo ti va ção dos Esta dos Uni -
dos, que ado ta ram uma de cla ra ção de di re i tos do
con tri bu in te há três anos, e da Espa nha, que pos sui a
sua lei de di re i tos e ga ran ti as dos con tri bu in tes des de
fe ve re i ro do cor ren te ano.

Esta mos con clu in do, Se nhor Pre si den te, este
bre ve pro nun ci a men to, re cor ren do à per cu ci en te
aná li se do Pro fes sor Leon Frej da Szkla rowsky, da
Aca de mia Bra si le i ra de Di re i to Tri bu tá rio, se gun do a
qual “o Esta do fis ca lis ta, per ver so, não deve, po rém,
so bre por-se ao Esta do le ga lis ta, jus to, por que a car -
ga tri bu tá ria exa ge ra da e o sis te ma tri bu tá rio em fran -
ga lhos con du zem ao caos e à mais de sen fre a da cor -
rup ção e in jus ti ça, ali men tan do, ine qui vo ca men te, a
so ne ga ção, como co ro lá rio mes mo des sa si tu a ção”.

A ini ci a ti va do Se na dor Jor ge Bor nha u sen há
de, cer ta men te, con du zir o País a con tor nar essa in -
de se já vel pos si bi li da de, me di an te o es ta be le ci men to
do ver da de i ro equi lí brio en tre os di re i tos do con tri bu -
in te e os de ve res da Admi nis tra ção Fa zen dá ria, que
se quer re no va da, atu an te e, so bre tu do, jus ta. Com
esse ele va do in ten to, a pro po si ção me re ce rá, sem
dú vi da, o apo i a men to da par ce la am pla men te ma jo ri -
tá ria do Con gres so Na ci o nal, e de quan tos mais bra -
si le i ros pro pug nam pela mo der ni za ção e pelo cres ci -
men to do País.

Era o que tí nha mos a di zer.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so acre di ta que o Mer co sul
me lho ra as con di ções do Bra sil no co mér cio in ter na -
ci o nal. Acre di ta que esse é o ca mi nho para ob ter re -
sul ta dos na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, a
OMC, e diz que sem a  OMC é pior. Por que, aí, não te -
mos se não uma ne go ci a ção bi la te ral sem re gra, onde 
o mais fra co não ga nha do mais for te.

Na re a li da de o Pre si den te sabe que o mais fra -
co nun ca ga nha do mais for te. Mas agin do com in te li -
gên cia pode per der me nos. E nes se sen ti do o Bra sil
de i xa a de se jar. 

O pro te ci o nis mo da agri cul tu ra na Eu ro pa é
típico

Nos so Pre si den te tem dito que os pa í ses eu ro -
pe us gas tam 160 bi lhões de dó la res para sub si di ar a
agri cul tu ra e im pe dir que haja aces so dos pro du tos
dos pa í ses em de sen vol vi men to aos mer ca dos já de -
sen vol vi dos. Qu e ro pa ra be ni zar o Pre si den te por de -
cla ra ções des se tipo. Esti mu lar essa ati tu de, que traz
cons ciên cia da re a li da de à na ção. E de mons tra âni -
mo de luta para ven cer as di fi cul da des.

Mas o que es ta mos fa zen do para re sol ver esse
tipo de pro ble ma? Esta mos fa zen do tudo o que po de -
mos, ou es ta mos nos en ga nan do? 

For ta le cer o Mer co sul não é o ca mi nho para re -
sol ver o nos so pro ble ma com o pro te ci o nis mo da Eu -
ro pa à agri cul tu ra. 

Ao con trá rio. O Mer co sul foi cri a do para re sol ver 
o pro ble ma de les, da Argen ti na e do Uru guai, em re la -
ção ao pro te ci o nis mo eu ro peu com a agri cul tu ra. 

Com o Mer co sul abri mos nos so mer ca do con -
su mi dor à pro du ção agrí co la e pe cuá ria da Argen ti na, 
Uru guai, e Pa ra guai. Então eles de i xa ram de so frer a
pres são do pro te ci o nis mo eu ro peu, por que pas sa ram 
a pos su ir nos so mer ca do. 

Não há o que es con der. To dos sa be mos que o
Mer co sul é um acer to en tre  os pro du to res ru ra is da
Argen ti na – a So ci e da de Ru ral, os “es tan cêi ros” –, e a 
in dús tria de ma nu fa tu ra dos de São Pa u lo. 

Os pro du to res ru ra is do Bra sil, agri cul to res e pe -
cu a ris tas, es tão fora. Fo ram pre ju di ca dos. 

Pas sa mos a di vi dir o mer ca do in ter no em uma
com pe ti ção de si gual. Nós pa ga mos a alta tri bu ta ção
in ter na, que vi a bi li za os re sul ta dos fis ca is ne ces sá ri -
os para o in gres so dos dó la res des ti na dos aos par ce i -
ros do Mer co sul. E a dí vi da in ter na, para vi a bi li zar o
in gres so des ses dó la res, fica co nos co. Com seus ju -
ros ex tor si vos.

Então, não é for ta le cen do o Mer co sul que va -
mos com ba ter o pro te ci o nis mo Eu ro peu à Agri cul tu ra. 

Tal vez mu dan do, fa zen do res tri ções ao in gres so de
pro du tos agrí co las e pe cuá ri os, para for çar que os ar -
gen ti nos e uru gua i os de man dem no vos mer ca dos,
exi gin do o fim do pro te ci o nis mo na Eu ro pa.

Te mos que ter di men são do que sig ni fi ca mos. O 
que so mos no con tex to mun di al. E não per der o con -
ce i to e a prá ti ca de Esta do so be ra no. 

So mos o 5° mer ca do con su mi dor do mun do. 
Expor ta ções para o Bra sil en tram nas ne go ci a -

ções de re cur sos para cam pa nha ele i to ral nos Esta -
dos Uni dos. Aí está, por exem plo, a ques tão do for ne -
ci men to de equi pa men tos para o Si vam.

So mos a  8ª eco no mia do mun do
Então, se te mos o man do, te mos po der so bre o

5º mer ca do con su mi dor, e a 8º eco no mia do mun do.
Nos so Pro du to Inter no Bru to é de 750 bi lhões

de dó la res. 
Não é mu i to per to do PIB dos Esta dos Uni dos,

que é de 7 tri lhões e 500 bi lhões. Re pre sen ta 10%.
Ou per to do PIB do Ja pão, de 4.5 bi lhões, ou da Ale -
ma nha, de 2.3 bi lhões. Aí, re pre sen ta 30%.

Mas é me ta de do PIB da Fran ça, que é de 1 tri -
lhão e 500 mi lhões. E mais da me ta de do PIB do Re i -
no Uni do, ou da Itá lia, que não che gam a 1 tri lhão e
200 bi lhões de dó la res. E é 2 ve zes e meia ma i or que
o PIB da Argen ti na, que é de 290 bi lhões de dó la res.

Então, te mos que di men si o nar nos so sig ni fi ca -
do com mais fir me za. E agir com in te li gên cia nas ne -
go ci a ções in ter na ci o na is, e nas po lí ti cas in ter nas, a
vis ta os ob je ti vos ex ter nos. 

So mos um país con ti nen tal, e até hoje não agi -
mos com essa per cep ção. Ao con trá rio dos Esta dos
Uni dos que vi vem essa re a li da de com aces so a to dos 
os mer ca dos, des de o sé cu lo 19, com as fer ro vi as
que atra ves sa ram a Amé ri ca do Atlân ti co ao Pa cí fi co.

No 1º se mes tre de 99 ex por ta mos 6.8 bi lhões de 
dó la res para a União Eu ro péia, 4.9 bi lhões para os
Esta dos Uni dos, 3.1 bi lhões para o Mer co sul, sen do
que 2.4 para a Argen ti na, e 2.5 bi lhões para a Ásia. 

Ou seja, nos so co mér cio com os mi lhões de ha -
bi tan tes da Argen ti na é igual nos so co mér cio com os
bi lhões de ha bi tan tes da Ásia. 

Isso não acon te ce com os pa í ses da Amé ri ca
ba nha dos pelo Pa cí fi co. Com o Peru, com o Chi le.
Onde as tro cas co mer ci a is com a Ásia são bem mais
in ten sas. 

Mas, ape sar da dis po ni bi li da de dos por tos des -
ses pa í ses, a li ga ção ro do viá ria do Bra sil com o Pa cí -
fi co con ti nua um so nho, um pro je to, sem ne nhu ma
im por tân cia no pla ne ja men to do Go ver no Fe de ral.

Então, Se nhor Pre si den te, gos ta ria de de i xar
esse aler ta. 
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Que seja fe i ta uma pro je ção do que pode sig ni fi -
car nos sa pre sen ça efe ti va nos por tos do pa cí fi co na
Amé ri ca do Sul, me di an te as li ga ções ro do viá ri as já 
pro pos tas, da Ama zô nia oci den tal aos por tos do Peru
e nor te do Chi le.

E que nas re cla ma ções e ne go ci a ções jun to a
OMC, o Bra sil te nha mais com pe tên cia, mais efi ciên -
cia, mais con si de ra ção pelo seu pró prio sig ni fi ca do.
Mais res pe i to por si mes mo, e mais cri a ti vi da de, mais
agres si vi da de co mer ci al. 

Por que não de nun ci a mos a dis cri mi na ção dos
Eu ro pe us aos mi gran tes? Por que não de nun ci a mos
e re cla ma mos nas or ga ni za ções de di re i tos hu ma nos
a ex tra or di ná ria vi o la ção que é a pena de mor te? 

Por que não de nun ci a mos a dis cri mi na ção com
as mu lhe res que tra ba lham nos Esta dos Uni dos, e
não go zam da li cen ça ma ter ni da de nem di re i tos se -
me lhan tes aos exis ten tes no Bra sil?

Por que não co bra mos leis que es ta be le çam re -
ser vas flo res ta is le ga is de 20%, 50%, e 80% das pro -
pri e da des na Eu ro pa, Esta dos Uni dos, e Ja pão?

Por que não re cla ma mos in de ni za ção dos pa í -
ses que pro mo vem o aque ci men to glo bal, pe las en -
chen tes e se cas no Bra sil?

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são de ma is alar man -
tes as in for ma ções so bre as pre cá ri as con di ções ali -
men ta res da po pu la ção bra si le i ra, para que o Se na do 
Fe de ral não se mo bi li ze con tra tal si tu a ção. Pes qui -
sa do res re u ni dos, no fi nal de agos to úl ti mo, no 3°
Encon tro Bra si le i ro de Trans tor nos Ali men ta res e
Obe si da de, aler tam para o cres ci men to de ca sos de
dis túr bio ali men tar en tre os bra si le i ros. Isso pode não
ser no vi da de, mas apon ta para ou tro pro ble ma mais
gra ve, qual seja, a ba i xa qua li da de nu tri ti va dos so los
e sub so los de nos so País. É so bre esse es pe cí fi co
tema que ago ra me de bru ço e para o qual con vi do os
de ma is co le gas para uma re fle xão con jun ta.

As úl ti mas pes qui sas so bre a qua li da de dos
so los do Bra sil já compro vam que, ao con trá rio do
que sem pre se ima gi nou, sua com po si ção mi ne ral
des men te o mito so bre sua po de ro sa con fi gu ra ção
nu tri ci o nal. Ao re co nhe cer ofi ci al men te nos sa de fi -
ciên cia, te mos que ur gen te men te pro por uma po lí ti -
ca na ci o nal de cor re ção de nosso solo, para equa ci -
o nar pro ble mas de gra ve con se qüên cia à po pu la ção 
em ge ral.

Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, as au to ri da -
des go ver na men ta is, há qua se 70 anos, têm cons -
ciên cia do pro ble ma no ter ri tó rio de les e, des de 1934,

a si tu a ção é evi ta da com a im ple men ta ção de um pro -
je to de re po si ção mi ne ral do solo. Não de ve mos es -
que cer que a de mo ra de 15 anos na exe cu ção do pro -
je to nos Esta dos Uni dos pode ser re du zi da para ape -
nas um ano no caso do Bra sil, em vir tu de da alta tec -
no lo gia mun di al dis po ní vel às vés pe ras do novo mi lê -
nio. 

Nes sa li nha, até a par ce la da po pu la ção com
alto po der aqui si ti vo é afe ta da por uma gra ve ca rên -
cia nu tri ci o nal. Em ou tras pa la vras, o ale ga do dé fi cit
nu tri ci o nal in de pen de ria da re a li da de só -
cio-econômica do País. A di e ta do povo bra si le i ro se -
ria, por tan to, con si de ra da in sa tis fa tó ria, in ca paz de
re por os nu tri en tes mi ne ra is es sen ci a is aos ní ve is mí -
ni mos ne ces sá ri os para a ma nu ten ção de uma vida
sa u dá vel e pro du ti va. Sob a pers pec ti va da sa ú de pú -
bli ca, as con se qüên ci as des se qua dro se agra vam se 
as so ci ar mos isso ao não aten di men to das ne ces si da -
des ali men ta res bá si cas da po pu la ção in fan til, ges -
tan tes e ido sos. A alta in ci dên cia de ver mi no se e a
con se qüen te per da de fer ro se trans for mam em ine vi -
tá ve is pe sa de los so ci a is.

Con for me re sul ta dos das pes qui sas, o solo tro -
pi cal, em ge ral, e o bra si le i ro, em par ti cu lar, ca re cem
de ele men tos nu tri en tes bá si cos, tais como se lê nio,
zin co, cál cio, fer ro e mag né sio, que são in dis pen sá -
ve is à boa for ma fí si ca e men tal. Embo ra pre so a uma
ca de ia ali men tar de fi ci tá ria, o bra si le i ro ra ra men te se
dá con ta dis so, pre fe rin do acre di tar na ilu são de que
be le za, fer ti li da de e va ri e da de ve ge tal se jam si nô ni -
mos de qua li da de nu tri ci o nal da plan ta. Mes mo os
pro du tos de ori gem ani mal, e de ri va dos, não es tão
isen tos de de fi ciên cia nu tri ci o nal, pois são in ge ri dos
em nos sos or ga nis mos tam bém na con di ção de ca -
rên cia em mi ne ra is. 

Se gun dos os es pe ci a lis tas, di an te da re a li da de
com que se de fron ta, o bra si le i ro te ria que con su mir,
di a ri a men te, 1 qui lo de pão, 800 gra mas de ma car -
rão, 500 gra mas de man di o ca, 150 gra mas de fe i jão e 
200 gra mas de ar roz, para ha ver o su pri men to dos
mi cro nu tri en tes es sen ci a is. Ora, tra ta-se de quan ti da -
des to tal men te im pos sí ve is para um ser hu ma no.
Quem me lhor se ali men ta no Bra sil con so me, por
exem plo, no má xi mo 24,7 mi cro gra mas/dia de Se lê -
nio, quan do o mí ni mo ne ces sá rio é 70 mi cro gra -
mas/dia. 

Na re a li da de, en quan to o mí ni mo ne ces sá rio de
in ges tão de se lê nio deve si tu ar-se na fa i xa de 70 mi -
cro gra mas, o con su mo mé dio no Bra sil não ul tra pas -
sa o pa ta mar de 6 mi cro gra mas, o que aca ba por
acar re tar de ge ne ra ção pan creá ti ca, mús cu los flá ci -
dos e mi o pa ti as car día cas, en tre ou tros ma les. 
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No caso do zin co, em bo ra se re co men de um mí -
ni mo de 15 mi li gra mas, o con su mo mé dio en tre bra si -
le i ros gira em tor no de 8 mi li gra mas, uma in su fi ciên -
cia crô ni ca, que pro vo ca mal fun ci o na men to de en zi -
mas vi ta is, atra sos no cres ci men to, di ar réi as e de -
pres são da fun ção imu no ló gi ca.

Para o cál cio, a in ges tão mí ni ma re co men da da
va ria en tre 800 e 1200 mi li gra mas, mas, no Bra sil,
seu con su mo mé dio se li mi ta a ape nas 75 mi li gra mas, 
de cuja de fi ciên cia mi lha res de cri an ças e adul tos
quo ti di a na men te pa de cem na for ma de ra qui tis mo,
hi per ten são e os te o po ro se. 

Em se tra tan do do fer ro, em que pe sem as re co -
men da ções do Na ti o nal Re se arch Coun cil que apon -
tam o con su mo mí ni mo na fa i xa en tre 10 e 30 mi li gra -
mas, os bra si le i ros não ab sor vem se quer 0,9 mi li gra -
mas, o que jus ti fi ca a gra ve in ci dên cia de ane mia so -
bre gran de par te de nos sa po pu la ção. 

Por fim, no caso do mag né sio, a dis cre pân cia
en tre o mí ni mo ne ces sá rio e o con su mo mé dio no
Bra sil é as susta do ra, pois bra si le i ros ab sor vem ape nas 
45 mi li gra mas, quan do o re co men da do gira em tor no de 
270 a 400 mi li gra mas des te pre ci o so mi ne ral, con tri bu -
in do para a recor rên cia de do en ças crô ni cas car di o -
vas cu la res, re na is e ne u ro mus cu la res. 

Do pon to de vis ta dos cus tos so ci a is, vale lem -
brar que a in ci dên cia de do en ças car di o vas cu la res,
di a be tes e na nis mo ex pli ca, em gran de me di da, as
cres cen tes ocu pa ções dos le i tos hos pi ta la res, apo -
sen ta do ri as pre co ces, mor ta li da de por ca u sas des co -
nhe ci das e vá ri as do en ças de ge ne ra ti vas, do en ças
do co ra ção, sub nu tri ção e ou tros ma les si len ci o sos.

Com a in tro du ção de um novo mo de lo ex pli ca ti -
vo, faz-se pos sí vel até re ver um con jun to de mis ti fi ca -
ções so bre o ca rá ter do bra si le i ro. Afi nal de con tas,
atri bui-se-lhe a pe cha de in do len te, aco mo da do, apá -
ti co e iner te, como se a na tu re za da per so na li da de do
bra si le i ro pu des se ser in te i ra men te co ber ta por ra -
zões ex clu si va men te cul tu ra is. Ora, as pes qui sas atu -
a is des men tem tais pre ci pi ta das cor re la ções, na me -
di da em que de mons tra a cor res pon dên cia ca u sal en -
tre ba i xa mi ne ra li za ção das re giões bra si le i ras e ín di -
ces de pro du ti vi da de da Na ção. 

Des sa ma ne i ra, não mais fa le mos de um povo
apá ti co: fa le mos de um povo com sé ria de bi li da de fí -
si ca e in ca pa ci da de por do en ça, ain da que do en ças
la ten tes, que dia após dia afe tam a vi ta li da de e o vi gor 
de nos sa gen te. Em re su mo, as de fi ciên ci as nu tri ci o -
na is no Bra sil afe tam ine xo ra vel men te a ex pec ta ti va
de vida do tra ba lha dor, re du zin do seus anos pro du ti -
vos, di mi nu in do sua re sis tên cia às do en ças e acen tu -
an do o ab sen te ís mo no tra ba lho.

Obvi a men te, o Bra sil não está iso la do nes sa de -
sa len ta do ra si tu a ção. Se gun do os da dos da FAO e da 
OMS, par ce la ex pres si va da po pu la ção mun di al so fre 
as con se qüên ci as de uma di e ta de fi ci en te em mi cro -
nu tri en tes. Por isso, o com ba te a esse mal no ins tan te 
de seu nas ce dou ro ad qui re, an tes de tudo, um sig ni fi -
ca do de pro mo ção da ca pa ci ta ção fí si ca para um
povo que de se ja a pros pe ri da de. Isso, cer ta men te,
abre ca mi nhos para a so lu ção de um pro ble ma mun -
di al.

Num País de pre vi dên cia de fi ci tá ria, pre o cu -
pa-nos o que será fe i to, e como, para ga ran tir os di re i -
tos cons ti tu ci o na is de sa ú de à po pu la ção. Para os es -
pe ci a lis tas, so men te por meio da ado ção de me di das
pre ven ti vas, com re sul ta do a mé dio e lon go pra zo, o
Esta do lo gra rá so lu ção efe ti va e de fi ni ti va. Como é
sa bi do, se cada 1 real gas to na pre ven ção cor res pon -
de a 5 re a is eco no mi za dos no tra ta men to de do en -
ças, nada mais sen sa to e efi caz do que con cen trar os
es for ços em me di das pre ven ti vas. 

Para tan to, é in dis pen sá vel que o Se na do ba i xe
uma re so lu ção, obri gan do o Exe cu ti vo a de fi nir a po -
bre za do solo bra si le i ro por re giões e a ime di a ta re po -
si ção de mi ne ra is nas áre as agrí co las. Além dis so,
ca be ria ao Go ver no a ad mi nis tra ção ime di a ta dos mi -
ne ra is de fi ci tá ri os à po pu la ção, seja adi ci o nan do-os
aos ali men tos bá si cos, seja apli can do-os di re ta men te 
nos pos tos de sa ú de. No lon go pra zo, po lí ti cas agrí -
co las de vem ser im ple men ta das para a cor re ta adu -
ba ção do solo por meio de um pro gra ma de mo ni to ra -
men to, vi san do não so men te à nu tri ção da po pu la -
ção, mas tam bém à nu tri ção da plan ta cuja pro du ti vi -
da de e qua li da de da pro du ção só ten dem à ex pan -
são. 

Pro va dis so são os ex ce len tes re sul ta dos que a
Fun da ção Mato Gros so vem ob ten do com o de sen -
vol vi men to de um so fis ti ca do pro gra ma de mo ni to ra -
men to. Ca pi ta ne a da por no mes ex pres si vos de nos sa 
la vou ra, como Gil ber to Go ell ner, Olacyr de Mo ra es e
Bla i ro Mag gi, a Fun da ção em pre ga know how nor -
te-americano, is ra e len se e bra si le i ro em nos sa agri -
cul tu ra, re gis tran do sa fras mun di al men te re cor dis tas
na pro du ção de to ne la das por hec ta re.

Em sín te se, em bo ra a qua li da de na tu ral de nos -
sos so los com pro me ta me tas nu tri ti vas para a po pu la -
ção bra si le i ra, não há nada que não pos sa ser, em de -
fi ni ti vo, re me di a do. Bas tam, de um lado, re co nhe ci -
men to da re a li da de de fi ci tá ria em mi ne ra is de nos sas
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ter ras e, de ou tro, von ta de po lí ti ca de nos sa au to ri da -
des pú bli cas para re ver ter tal qua dro. Por isso, es tou
con vic ta de que, em nome da me lho ria da ali men ta -
ção de nos sa gen te, o Se na do Fe de ral não op ta rá
pelo si lên cio.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga da.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, está con fir ma -
do: Di a man ti na será a sede, no dia 31 de mar ço, da
se gun da re u nião des te ano de 2000 do Con se lho De -
li be ra ti vo da Su de ne, essa im por tan te au tar quia  com
sede em Re ci fe, que devo vi si tar pro xi ma men te, para
dis cu tir com o Su pe rin ten den te Prof. Mar cos For mi ga
e de ma is mem bros de sua  di re to ria, pro je tos e te mas
de in te res se de Mi nas Ge ra is.

Mi nas está in ti ma men te li ga da a esta im por tan te 
agên cia de sen vol vi men tis ta, in clu si ve afe ti va men te,
pela sua ori gem, há 40 anos,  re sul tan te de uma de ci -
são do es ta dis ta Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, ele 
que  foi o gran de pro pul sor  do de sen vol vi men to do
Bra sil.

Sin to-me pro fun da men te emo ci o na do ao trans -
mi tir a in for ma ção. É uma  ale gria que ex tra va so com 
a for ça do sen ti men to de quem se sen te re com pen sa -
do pelo es for ço que, com de di ca ção e ca ri nho, sem -
pre de di quei a Di a man ti na e ao Vale do Je qui ti nho -
nha. 

No cur to es pa ço, de me nos de dois anos, esta é
a ter ce i ra vez que com par ti lho ale gri as com Mi nas, o
Vale do Je qui ti nho nha,  com Di a man ti na e com toda a
área vi gen te da Su de ne. 

Pri me i ro, a emo ção sur giu com a san ção da lei
que in clu iu. na área de atu a ção da SUDENE, os 33 
mu ni cí pi os do Je qui ti nho nha, além dos 21 do Nor te
do Espí ri to San to, em 15 de ju lho de 1998.

Afi nal, além da sa tis fa ção de ver pre mi a do um
tra ba lho in can sá vel que des pen de mos  com esse ob -
je ti vo, ali es ta va tam bém con tem pla do o mais jus to
dos pre i tos a Jus ce li no Ku bits chek, re pre sen ta do
pela in clu são, na au tar quia, do seu chão de nas ci -
men to e de in fân cia: Di a man ti na, a por ta de  en tra da
do Vale do Je qui ti nho nha. 

Foi ele, JK, quem  sus ten tou, com a for ça e a de -
ter mi na ção dos so nha do res, a cri a ção da Su de ne,
um ór gão que  nas ceu vi san do a re du zir as dis pa ri da -
des re gi o na is e a pro mo ver a in te gra ção na ci o nal.

A se gun da ale gria veio no mês de de zem bro úl -
ti mo, qua se no apa gar do sé cu lo, quan do, pelo re co -
nhe ci men to unâ ni me da Unes co,  Di a man ti na pas sou 
a ser Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de !

Nem bem é pas sa da a efu são por essa  con -
quis ta,  a ter ce i ra ale gria vem com  ou tra  boa nova:
nes te co me ço do novo sé cu lo, Di a man ti na vai aco lher 
o  Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne, para ali re a li zar
sua re u nião de mar ço.

Esta al vis sa re i ra no tí cia de cor re de pro pos ta
que apre sen tei na re u nião que o mes mo Con se lho re -
a li zou em 1998, em Alme na ra,  para ina u gu rar o in -
gres so na Su de ne, de todo o Vale do Je qui ti nho nha,
jun tan do-se a toda a  área mi ne i ra, que  tem como
cen tro prin ci pal a ci da de de Mon tes Cla ros.

Alme na ra é um im por tan te cen tro da vida eco -
nô mi ca, so ci al e  po lí ti ca da que la re gião de Mi nas Ge -
ra is. 

Na se quên cia, logo após, o Go ver no  Ita mar
Fran co for ma li zou o en ca mi nha men to ofi ci al da pro -
pos ta, pelo que o en con tro con ta rá com o ines ti má vel  
apo io das au to ri da des es ta du a is e das li de ran ças po -
lí ti cas e em pre sa ri a is da re gião e do Esta do.

Srªs. e Srs. Se na do res, a re u nião de mar ço, em
Di a man ti na,  será  mais um sig ni fi ca ti vo pas so na
aber tu ra de no vas pers pec ti vas  para toda a área mi -
ne i ra da Su de ne.

Co nhe ço bem o es pí ri to que sem pre nor te ou as
ati vi da des des sa au tar quia. Dela par ti ci pei, como in te -
gran te de seu Con se lho De li be ra ti vo, re pre sen tan do,
pri me i ro, o en tão Go ver na dor Ma ga lhães Pin to; de po is,
como Go ver na dor que fui de Mi nas.

Por isso, sa ú do com re go zi jo  a re u nião que vai
acon te cer em Di a man ti na, trans mi tin do meu fra ter nal
abra ço a todo o  povo des sa ad mi rá vel co mu ni da de,
nas pes so as do Pre fe i to João Antu nes e do jor na lis ta
Amé ri co Antu nes, pelo seu de sem pe nho de di ca do
aos so nhos do Vale.

E sa ú do com igual en tu si as mo e ale gria os 40
anos de exis tên cia que a Su de ne aca ba de com ple tar
e ao lon go dos qua is vem sen do a for ça pro pul so ra do 
de sen vol vi men to na ci o nal, em sua área de atu a ção,
na qual or gu lho sa men te se in se rem Di a man ti na e o
Vale do Je qui ti nho nha.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 a
re a li za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria na pró xi -
ma se gun da-feira, dia 17, às 14 ho ras e 30 mi nu tos,
com a se guin te: 

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 261



262 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



Ata da 5ª Ses são não De li be ra ti va
em 14 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ri a da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio

Mo za ril do Ca val can ti  e Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Edi -
son Lo bão, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 59, de 2000 (nº 74/2000, na ori gem), de 12
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 51, de 1999 (nº 4.224/98, na ori gem),
que pro í be o fun ci o na men to de bom bas de au -
to-serviço nos pos tos de abas te ci men to de com bus tí -
ve is e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.956, de 12 de ja ne i ro de 2000. 

 Nº 60, de 2000 (nº 76/2000, na ori gem), de 12 do 
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 1999 (nº 4.694/98, na ori gem), de ini -
ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra e acres -
cen ta ar ti gos à Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –
CLT, apro va da pelo De cre to-lei nº 5.454, de 1º de maio
de 1943, dis pon do so bre as Co mis sões de Con ci li a ção 
Pré via e per mi tin do a exe cu ção de tí tu lo exe cu ti vo ex -
tra ju di ci al na Jus ti ça do Tra ba lho, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.958, de 12 de ja ne i ro de 2000.

PARECER

PARECER Nº 7 DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 133, de
1999 (Men sa gem nº 933/99, na ori gem) do 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que
“pro põe se jam au to ri za das ope ra ções fi -
nan ce i ras de que tra ta o acor do de re es -
ca lo na men to de dé bi tos da Re pú bli ca de
Zãm bia para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va

do Bra sil, no va lor es ti ma do de US$
20.358.120.96 (vin te mi lhões, tre zen tos e
cin quen ta e oito mil, cen to e vin te dó la -
res nor te ame ri ca nos e no ven ta e seis
cen ta vos) com base na Ata de Enten di -
men to de 28 de fe ve re i ro de 1996, ce le -
bra do no âm bi to do Cha ma do ”Clu be de
Pa ris”.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Nos ter mos do ar ti go 52, in ci so V, de Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha a 
esta Casa, atra vés da Men sa gem nº 133, de 1999, so li ci -
ta ção para que se jam au to ri za das ope ra ções fi nan ce i ras
de que tra ta o acor do de re es ca lo na men to de dé bi tos da
Re pú bli ca de Zâm bia para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil. Essas ope ra ções têm um va lor es ti ma do em
US$20.358.120.96 (vin te mi lhões, tre zen tos e cin quen ta
e oito mil, cen to e vin te dó la res nor te ame ri ca nos e no -
ven ta e seis cen ta vos) com base na Ata de Enten di men -
tos, de 28 de fe ve re i ro de 1996, ce le bra da no âm bi to do
cha ma do “Clu be de Pa ris”.

As Atas de Enten di men to (Agre ed Mi nu tes) fir -
ma das no Clu be de Pa ris, fi xam pe río dos para a re es -
tru tu ra ção da dí vi da, es ta be le cem con di ções fi nan ce -
i ras ge ra is e pres cre vem a re a li za ção de acor dos bi la -
te ra is en tre o país de ve dor e os go ver nos cre do res ou 
suas agên ci as ofi ci a is de cré di to. São es ses acor dos
bi la te ra is que con fe rem va li da de ju rí di ca aos acor dos
mul ti la te ra is es ta be le ci dos no âm bi to do “Clu be”.

O dé bi to para com o go ver no bra si le i ro ori gi -
na-se de “Con vê ni os de Cré di to” fir ma dos en tre a Ca -
cex e a Re pú bli ca de Zâm bia ou suas ins ti tu i ções go -
ver na men ta is, que uti li za ram re cur sos do Fun do de
Fi nan ci a men to às Expor ta ções Fi nex, cu jos cré di tos
pas sa ram a in te grar o Pro gra ma de Fi nan ci a men to às 
Expor ta ções Pro ex, por for ça da Lei nº 8.187, de 1º de 
ju nho de 1991.

A dí vi da da Re pú bli ca de Zâm bia vem sen do ob -
je to de ne go ci a ção des de 1983, no âm bi to do Clu be
de Pa ris e, em 28-2-1996, hou ve mais uma se ção de
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re es ca lo na men to, quan do aque le país foi be ne fi ciá rio 
do cha ma do “Tra ta men to de Ná po les” e teve sua dí vi -
da re du zi da em 67% pe los pa í ses cre do res par ti ci -
pan tes, por meio de can ce la men to de dí vi da ou re du -
ção de ta xas de ju ros. O Bra sil es co lheu esta úl ti ma
op ção, de re du ção do ser vi ço da dí vi da por meio de
taxa de ju ros con ces si o nal. Zâm bia me re ceu do Clu -
be de Pa ris a re du ção de sua dí vi da por ser um país
al ta men te en di vi da do e pos su ir uma ren da per ca pi ta
anu al in fe ri or a US$ 500.00 (qui nhen tos dó la res nor -
te-americanos).

Con se quen te men te, para man ter iden ti da de de 
tra ta men to em re la ção aos pa í ses cre do res da Re -
pú bli ca de Zâm bia no Clu be de Pa ris, o Co mi tê de
Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or – COMACE, que
tem a atri bu i ção de de fi nir pa râ me tros e ana li sar
mo da li da des al ter na ti vas para a re ne go ci a ção de
cré di tos bra si le i ros, con for me De cre to nº 2.297/97,
ajus tou com re pre sen tan tes do Go ver no da que le
páis, as se guin tes con di ções fi nan ce i ras para a re -
es tru tu ra ção da dí vi da.

I – Va lor re es ca lo na do: US$20.358.120.96
(vin te mi lhões, tre zen tos e cin quen ta e oito mil, cen -
to e vin te dó la res nor te-americanos e no ven ta e seis 
cen ta vos).

II – Dí vi da Afe ta da: 100% das par ce las de prin -
ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci -
das até 31-12-1995, in clu si ve,.e não pa gas; e 100%
das par ce las de prin ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so -
bre atra sa dos) ven ci das en tre 1-1-1996 e
31-12-1998, in clu si ve, e não pa gas. Va lo res pre vi a -
men te re es ca lo na dos fo ram in clu í dos.

III – Ter mos de pa ga men to:

1ª tran che: US$15.682,997.47: 66 (ses sen ta e
seis) pa re ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
30-6-1998 (0,16%) e a úl ti ma em 31-12-2020
(5,6%).

2ª tran che: US$3.488.206.88:  65 (ses sen ta e
cin co) par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
31-12-1998 (0,33%) e a úl ti ma em 31-12-2030
(5,6%).

3ª tran che: US$812.666.60: 10 (dez) par ce las
se mes tra is, igua is, sen do a pri me i ra em 30-6-2000 e 
a úl ti ma em 31-12-2004.

4ª tran che: US$374.250.01: 10 (dez) par ce las
se mes tra is, igua is, sen do a pri me i ra em 30-6-2000 e 
a úl ti ma em 31-12-2004.

IV – Ju ros so bre atra sa dos: pa gos em
31-12-1998.

V – Ju ros pro mo ci o na is: pa gos em 30 de ju nho e 
31 de de zem bro de cada ano, com iní cio em
30-6-1998.

VI – Taxa de Ju ros: Li bor se mes tral acres ci da de 
spre ad de 1% a.a. ar re don da da para o mais pró xi mo
múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al e re du zi da
de 67% em ter mos de va lor pre sen te lí qui do de acor -
do com a ta be la Ta ble B3 – Debt Ser vi ce Re duc ti on
Opti on do Clu be de Pa ris.

VII – Ju ros de Mora: ca pi ta li za dos se mes tral -
men te, à taxa de 1% a.a. aci ma da taxa de ju ros re du -
zi da.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

É com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral
au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi nan ce i -
ra, de in te res se da União, nos ter mos do in ci so V do 
art. 52 da  Cons ti tu i ção Fe de ral. Esse pre ce i to cons -
ti tu ci o nal foi re gu la men ta do pela  Re so lu ção do Se -
na do Fe de ral nº 50, de 1993, que em seu art. 8º, de -
ter mi na que as ope ra ções de re ne go ci a ção ou ro la -
gem de cré di tos ex ter nos do País, con ce di dos me di -
an te em prés ti mos ou fi nan ci a men to a de ve do res si -
tu a dos no ex te ri or, se jam sub me ti das à apre ci a ção
do Se na do Fe de ral e pres ta das to das as in for ma -
ções per ti nen tes.

E, nos ter mos do in ci so I, do art. 39 do Re gi -
men to Inter no des ta Casa, com pe te a esta dou ta
Co mis são, a ini ci a ti va  de pro je to de re so lu ção que
im pli que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se -
na do Fe de ral, pre vis ta no re fe ri do art. 52 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

É im por tan te res sal tar que se tra ta do re e es ca -
lo na men to de uma dí vi da de um país com ele va do
grau de en di vi da men to e de ba i xís si ma ren da per
ca pi ta e, por tan to,  en ten de mos tra tar-se de ex ce -
len te opor tu ni da de para a re gu la ri za ção da dí vi da
bi la te ral da que le país jun to ao Fi nex/Pro ex, à me di -
da que pro por ci o na ria, ain da, a Zâm bia con di ções
de se ajus tar fi nan ce i ra e eco no mi ca men te pe ran te
à co mu ni da de fi nan ce i ra in ter na ci o nal.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e a Pro cu ra -
do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal, res pec ti va men te,
ana li sa ram as con di ções fi nan ce i ras e os as pec tos ju -
rí di cos en vol vi dos no con tra to e con clu í ram pela ine -
xis tên cia de qual quer óbi ce fi nan ce i ro ou le gal à au to -
ri za ção da con tra ta ção pre ten di da.

A pre sen te ma té ria sob exa me re fle te a po lí ti ca
bra si le i ra de pro ce der a es for ços de re cu pe ra ção de
cré di tos com o apo io do “Clu be de Pa ris”, e a ex pe -
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riên cia tem  de mons tra do que esse co mi tê  in for mal
de pa í ses cre do res tem sido o úni co ca mi nho para a
re cu pe ra ção de de ter mi na dos cré di tos fe i tos  a de ter -
mi na dos pa í ses pelo po der de pres são da que le foro
mul ti la te ral.

Con si de ran do, fi nal men te, que o acor do fir ma do 
en con tra-se fiel às nor mas que re gem esse tipo de
ope ra ção fi nan ce i ra e que este re es ca lo na men to res -
pe i ta e con si de ra a ca pa ci da de de pa ga men to da Re -
pú bli ca de Zâm bia, bem como, que o es tre i ta men to
das re la ções en tre os dois pa í ses ir mãos não per mi te
qual quer ou tra for ma de re cu pe ra çáo dos cré di tos da
União que não aque la re no go ci a da no âm bi to do
“Clu be de Pa ris”, ma ni fes to-me fa vo ra vel men te à
con ces são da au to ri za ção so li ci ta da, e pro po nho,
para a sua con cre ti za ção, o se guin te Pro je to de Re -
so lu ção:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de res ca lo na men to de seus cré di tos
jun to à Re pú bli ca de Zâm bia, no mon tan -
te de US$ 20,358, 120,96 (vin te mi lhões,
tre zen tos e cin qüen ta e oito mil, cen to e
vin te dó la res nor te-americanos e no ven ta 
e seis cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União, nos ter mos do art. 52, in ci so V,

da Cons ti tu i ção Fe de ral, au to ri za da a ce le brar con tra -
to de re es ca lo na men to de seus cré di tos jun to á Re pú -
bli ca de Zâm bia, no mont nte de US$ 20,358,120,96
(vin te mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta e oito mil, cen to
e vin te dó la res nor te-americanos e no ven ta e seis
cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. O res ca lo na men to de fi ni do no
ca put dar-se-á nos ter mos fir ma dos na ata de Enten -
di men to, de 28 de fe ve re i ro de 1996, ce le bra da no
âm bi to do “Clu be de Pa ris”.

Art. 2º O va lor da dí vi da afe ta da cor res pon de a
um por cen to das par ce las de prin ci pal e ju ros (ex clu -
in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci das até 31-12-1995,
in clu si ve, e não pa gas; e cem por cen to das par ce las
de prin ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so bre atra sa dos)
ven ci das en tre 1-1-1996 e 31-12-1998, in clu si ve, e
não pa gas, in clu í dos va lo res pre vi a men te re es ca lo -
na dos, ob ser va das as se guin tes con di ções fi nan ce i -
ras bá si cas:

a) Va lor re es ca lo na do: US$20,358,120,96 (vin -
te mi lhões, tre zen tos e cin quen ta e oito mil e cen to e 
vin te dó la res nor te-americanos e no ven ta e seis
cen ta vos).

b) Ter mos de pa ga men to: 

1ª tran che: US$15,682,997.47: 66 (ses sen ta e
seis) par ce las se mes tra is sen do a pri me i ra em
30-6-1998 (0,16%) e a úl ti ma em 31-12-2020
(5,6%).

2ª tran che: US$3,488,206.88: 65 (ses sen ta e
cin co) par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
31-12-1998 (0,33%) e a úl ti ma em 31-12-2030
(5,6%).

3ª tran che: US$812,666.60: 10 (dez) par ce las
se mes tra is, igua is, sen do a pri me i ra em 30-6-2000 e 
a úl ti ma em 31-12-2004.

4ª tran che: US$374.250.01: 10 (dez) par ce las
se mes tra is, igua is, sen do a pri me i ra em 30-6-2000 e 
a úl ti ma em 31-12-2004.

c) Ju ros so bre atra sa dos: pa gos em
31-12-1998.

d) Ju ros pro mo ci o na is: pa gos em 30 de ju nho
e 31 de de zem bro de cada ano com iní cio em
30-6-1998.

e) Taxa de Ju ros: Li bor se mes tral acres ci da de 
spre ad de 1% a.a. ar re don da da para o mais pró xi -
mo múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al e re du -
zi da de 67% em ter mos de va lor pre sen te lí qui do de 
acor do com a ta be la Ta ble B3-Debt Ser vi ce Re duc ti -
on Opti on do Clu be de Pa ris.

f) Ju ros de Mora: ca pi ta li za dos se mes tral men -
te, à taxa de 1% a.a. aci ma de taxa de ju ros re du zi -
da.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 12 de ja ne i ro de 2000.

Ney Su as su na, Pre si den te – José Edu ar do
Du tra, Re la tor – Car los Be zer ra – Bel lo Par ga –
Fre i tas Neto – José Alen car – Gil be to Mes tri nho
– Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho – Jef fer son
Pe res – Mo za ril do Ca val can ti – Ra mez Te bet –
La u ro Cam pos – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff
– Pa u lo Sou to – Agne lo Alves – Lú cio Alcân ta ra
– Edu ar do Su plicy – José Fo ga ça.  

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re -
so lu ção nº 1, de 2000, re sul tan te de pa re cer lido an te ri -
or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, 
a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “f”, 
do Re gi men to Inter no, do Se na do Fe de ral.
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So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edi son Lo bão.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/I/Nº 009/00

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000.

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Sér gio
Bar ros, como mem bro su plen te, para in te grar a Co -
mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só -
ria nº 1956-45/00, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te
in di ca do.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

Pas sa-se à lis ta de ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé -
res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fre qüen te men te, Par la men -
ta res se que i xam da im pren sa, acham que ela é ri -
go ro sa de ma is, é pre ve ni da com o Con gres so. E
têm ra zão. Re al men te, a im pren sa não é im par ci al,
pois se move tam bém por in te res ses e pe las pre fe -
rên ci as par ti dá ri as ou pes so a is de jor na lis tas. Mas a 
ver da de, Sr. Pre si den te, é que mu i tos Par la men ta -
res dão mo ti vo para as crí ti cas que so frem, e o pró -
prio Con gres so, quan do man tém pri vi lé gi os ina ce i tá -
ve is. 

Ve ja mos esta con vo ca ção ex tra or di ná ria. Va -
mos ser fran cos e di zer aqui lo que Par la men ta res não 
gos tam de ou vir, prin ci pal men te no ple ná rio des ta
Casa e dito por mem bros des te Po der. A con vo ca ção
ex tra or di ná ria ocor re por quê? Por que de i xa mos de
apre ci ar, no pe río do nor mal, ma té ri as que tí nha mos a 
obri ga ção de ana li sar. Te mos três me ses de fé ri as.
So mos con vo ca dos em ja ne i ro e re ce be mos duas
aju das de cus to. Por que duas? O que jus ti fi ca o pa -
ga men to de duas aju das de cus to? Uma, está cer to;
va mos tra ba lhar em pe río do de fé ri as, te mos que ser
re mu ne ra dos por isso. Então, ao che gar mos aqui, re -
ce be ría mos uma aju da de cus to. Mas por que uma
ou tra no fi nal dos tra ba lhos, Sr. Pre si den te, é bom? É, 
eu gos to. Gos to de ter na mi nha con ta ban cá ria de pó -
si to equi va len te a um mês de sa lá rio, quan do che go e 
quan do saio. Mas não de ve ria exis tir. Em pri me i ro lu -
gar, não é cor re to, não vejo por quê. Se gun do, é um
pri vi lé gio do qual não des fru ta ne nhum ou tro pro fis si -

o nal, ser vi dor pú bli co ou em pre ga do de em pre sa pri -
va da. Isso não se jus ti fi ca. Mu i to bem, Sr. Pre si den te,
o pri vi lé gio exis te, não te mos co ra gem de cor tá-lo, en -
tão, de ve ría mos pelo me nos ten tar fa zer jus a isso,
com pa re cen do aqui e tra ba lhan do efe ti va men te. O
que acon te ce? Tra ba lha mos três dias na se ma na,
ter ças, quar tas e quin tas, ape nas quan do há ses sões
de li be ra ti vas. Há Par la men ta res que che gam ter -
ça-feira de ma nhã, e re li gi o sa men te vão em bo ra
quin ta-feira, à tar de, em bo ra com pas sa gem paga pe -
los co fres pú bli cos, por que te mos as nos sas co tas
men sa is. Não sei por que es ses Par la men ta res pre ci -
sam es tar to das as se ma nas nas suas ba ses, nos
seus Esta dos. Eu vou duas ve zes por mês ao Ama zo -
nas. Cre io que é o su fi ci en te.

Mu i to bem, va mos re ce ber, na ver da de, Sr.
Pre si den te, por 15 ses sões par la men ta res, por que
as ou tras não são de li be ra ti vas. Ain da as sim, o Re -
gi men to da Câ ma ra dos De pu ta dos, – no Se na do é
um pou co di fe ren te, – per mi te que os Par la men ta res 
fal tem a um ter ço des sas 15 ses sões. Eles só se rão
des con ta dos se fal ta rem um ter ço. Das 15 ses sões,
eles po dem fal tar 4 que vão re ce ber in te gral men te,
sem des con to ne nhum. Se fal ta rem um ter ço ou
mais, so fre rão des con to de R$5.000,00. E re ce be -
rão, mes mo que fal tem às 15 ses sões. Dos
R$16.000,00, vão re ce ber R$11.000,00, ain da que
não com pa re çam. Como a im pren sa pode fi car alhe -
ia a isso? Como a im pren sa pode apla u dir isso?
Como é que a so ci e da de pode re ce ber com in di fe -
ren ça um pri vi lé gio des se ta ma nho? 

Como se não bas tas se tudo isso, os jor na is de -
nun ci am, hoje, a bar ga nha in de co ro sa que hou ve na
Câ ma ra dos De pu ta dos para a vo ta ção da DRU,
quan do Par la men ta res, li te ral men te, chan ta ge a ram o 
Go ver no em tro ca da li be ra ção de re cur sos das
emen das in di vi du a is ao Orça men to, sob ame a ça de
não apro va rem a DRU como o Go ver no es ta va pre -
ten den do. Os re cur sos fo ram em pe nha dos, por isso,
eles vo ta ram, mas al guns ame a çam não re pe tir o
voto no se gun do tur no, se não fo rem efe ti va men te li -
be ra dos. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JEFFERSON  PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Jef fer son Pé res, que ro cum pri men tá-lo pela ma ne i ra 
mu i to sé ria e pro fun da com que V. Exª sem pre tra ta
ques tões que di zem res pe i to à ima gem do Con gres -
so Na ci o nal e da vida pú bli ca des te País. Con cor do
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in te gral men te com V. Exª. Con fes so que fi quei mu i to 
tris te hoje, mais uma vez, ao ler, nos jor na is, a de -
nún cia de que fo ram ne go ci a dos R$300 mi lhões
com se to res da base do Go ver no para que vo tas -
sem a DRU. Fico pen san do que a co i sa mais na tu ral 
que exis te é que nós res pe i te mos, den tro de um re -
gi me de mo crá ti co, a li ber da de in di vi du al, a li ber da de 
de pen sa men to, as de ci sões de or dem ide o ló gi ca
que qual quer in di ví duo pos sa ter. É até na tu ral que
se ima gi ne que uma par te sig ni fi ca ti va do Con gres -
so es te ja a ser vi ço de in te res ses de um país que
não é aque le que eu e V. Exª ima gi na mos; mas isso 
faz par te do exer cí cio da de mo cra cia. Per ten ce mos
ao ma i or ins tru men to de re pre sen ta ção da de mo cra -
cia, que é o Con gres so Na ci o nal, o Po der Le gis la ti -
vo – que tem a fi na li da de de fis ca li zar, de le gis lar,
de de ba ter gran des te mas na ci o na is -, e, ao mes mo 
tem po, nos ve mos em uma con di ção de apa ren te
sub ser viên cia ab so lu ta ao Po der Exe cu ti vo. Des se
modo, da mos a en ten der que este País não vive um 
equi lí brio, uma har mo nia de Po de res, mas uma fran -
ca sub ser viên cia do Po der Le gis la ti vo ao Po der
Exe cu ti vo, di an te des se con lu io que se co lo ca, sub -
me ten do-se o Po der Le gis la ti vo a uma prá ti ca des sa 
na tu re za, ou seja, ven der, por R$300 mi lhões, a
cons ciên cia na ci o nal em tro ca da vo ta ção de um
pro je to, não sen do um voto de cons ciên cia, um voto 
éti co, mas sim um voto pa u ta do ape nas em uma vi -
são e um com por ta men to ide o ló gi co. Ima gi no a gra -
vi da de que isso traz para a ima gem do Con gres so
Na ci o nal, para o for ta le ci men to da de mo cra cia des te 
País. Com re la ção às ses sões ex tra or di ná ri as, tam -
bém as con si de ro de uma ma ne i ra fi si o ló gi ca, ne ga -
ti va que se tem para con vi ver com o Con gres so Na -
ci o nal. Dá a im pres são que é um afa go que o Po der 
Exe cu ti vo re sol ve fa zer ao Po der Le gis la ti vo, em
uma épo ca em que se diz que o sa lá rio dos Par la -
men ta res não é o su fi ci en te. Então, o Po der Exe cu -
ti vo uti li za isso como uma ma ne i ra de pre sen te ar, de 
se mos trar mais pró xi mo em um ano que se ri am di fí -
ce is as re la ções en tre os in te res ses do Exe cu ti vo, a
cri se na ci o nal e o Po der Le gis la ti vo. Con fes so não
en ten der como nós, do Po der Le gis la ti vo, não le gis -
la mos pela nos sa au to-suficiência, pela nos sa in de -
pen dên cia, pela ele va ção da dig ni da de e da ima -
gem do Con gres so Na ci o nal, por que foi tão im por -
tan te ter mos tes te mu nha do um ano em que a CPI
do Ju di ciá rio se afir mou com uma boa ima gem no
ce ná rio na ci o nal, em que ti ve mos o Se na do Fe de ral 
apon tan do um ca mi nho de in ves ti ga ção, de fa lhas
gra ves do de co ro de or dem éti ca apre sen ta da por
Par la men ta res. Mas, aí, vem a en xur ra da ime di a ta

de uma ação fi si o ló gi ca pra ti ca da pelo Exe cu ti vo, e
o Le gis la ti vo aba i xa a ca be ça e cons trói uma ima -
gem que pode ame a çar de fi ni ti va men te esse pro -
ces so de cons tru ção tão di fí cil que te mos vi vi do a
fa vor de uma de mo cra cia que seja ple na e ver da de i -
ra para o nos so País. Pa ra béns, mais uma vez, e a
mi nha fran ca so li da ri e da de ao seu pro nun ci a men to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT –
AM) – Obri ga do pelo seu apo io, Se na dor Tião Vi a -
na. Eu não es pe ra va ou tra co i sa de V. EXª, que está 
há tão pou co tem po nes ta Casa, mas já se faz res -
pe i tar por to dos os seus co le gas pela sua se ri e da -
de.

É tem po de pen sar, di an te des ses fa tos la men -
tá ve is, Se na dor Tião Vi a na, se não de ve mos, re al -
men te, en cam par a su ges tão do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, no sen ti do de tor nar o Orça men to
im pe ra ti vo e não au to ri za ti vo. E, tal vez, aca bar com
as emen das in di vi du a is, para ti rar mos o ins ti tu to que
dá mar gem ao fi si o lo gis mo, às ve zes ex plí ci to. 

Então, além de ser de nos sa obri ga ção ado tar
pro vi dên ci as para que isso não se re pi ta, cre io que é
hora de to mar mos me di das dis ci pli na res con tra Par -
la men ta res que con fes sam seu com por ta men to an -
tié ti co. A im pren sa cita, por exem plo, um de pu ta do,
cujo nome pre fi ro omi tir, que diz sim ples men te o se -
guin te, a res pe i to da sua po si ção de não vo tar se não
fos se li be ra da a ver ba: “Tem que ser tudo pre to no
bran co, a gen te só acre di ta quan do vê. Va mos ver e
aí vo ta mos”. Ve jam até a lin gua gem vul gar que usa
esse par la men tar. Como é que um mem bro do Po der
con fes sa, Se na dor Edi son Lo bão, que vai vo tar a fa -
vor da DRU se a emen da for li be ra da, mas que, se
não o for, ele vo ta rá con tra? Ele não quer sa ber se a
DRU é boa ou é ruim para o País.

Se na dor Tião Vi a na, eu sou um Se na dor da
Opo si ção, eu te nho emen das in di vi du a is, tam bém, in -
clu í das no Orça men to, que não fo ram li be ra das. Qu -
an do a DRU vier para esta Casa eu ain da não te nho
po si ção fir ma da; vou sa ber se re al men te tira mu i tos
re cur sos da área so ci al ou não, ou se isso, dan do fle -
xi bi li da de ao Exe cu ti vo, é bom para o País. Se for
isso, eu vou vo tar a fa vor, ain da que eu não te nha ne -
nhu ma das mi nhas emen das li be ra das. E, mes mo se
fo rem li be ra das to das, ain da as sim eu voto con tra, se
eu me con ven cer que a DRU não é boa para o País.

Mas po de-se es pe rar ou tro com por ta men to de
um Par la men tar se não este?. Se ele con fes sar que
age de ou tra ma ne i ra, tem que ser pu ni do, sim, sus -
pen so ou até cas sa do, por que é, sim ples men te, um
com por ta men to in dig no. E é es pan to so que isso não
ca u se in dig na ção ao Con gres so Na ci o nal, que seja
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con de na do ape nas pela im pren sa e não aqui den tro e 
que nós nos vol te mos con tra a im pren sa por que de -
nun cia isso.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Pois não. Ouço, com mu i to pra zer, o apar te de V.
Exª, no bre Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – No bre Se na -
dor Jef fer son Pé res, a in dig na ção de V. Exª é a de to -
dos nós nes te ple ná rio. É re al men te inad mis sí vel um
com por ta men to des sa na tu re za. Cre io até que ou se
ex tin guem re al men te as cha ma das emen das par la -
men ta res – o que tal vez seja um pro ce di men to a ser
mes mo ado ta do e, nes se sen ti do, já exis tem su ges -
tões – ou, en tão, o Go ver no deve cum prir o pa ga men -
to des sas emen das, mas nun ca em tro ca de vo tos no
Con gres so Na ci o nal. Esta de cla ra ção que V. Exª aca -
ba de ler de põe con tra o Con gres so Na ci o nal, con tra
o po der po lí ti co e con tra o Go ver no tam bém, que aca -
ba ce den do, cur van do-se a esse tipo de com por ta -
men to in de cen te. O Con gres so Na ci o nal é vi tal para a 
ma nu ten ção da de mo cra cia. E nós, bra si le i ros, não
sa be mos vi ver se não no re gi me de mo crá ti co. A sua
sim ples pre sen ça já sig ni fi ca um ser vi ço ex tra or di ná -
rio e trans cen den tal ao re gi me de mo crá ti co. Mas não
po de mos fi car tis na dos com ati tu des la men tá ve is
des sa na tu re za. V. Exª tem a mi nha to tal so li da ri e da -
de na ma ni fes ta ção que faz e na in dig na ção que é
tam bém mi nha.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão. Espe ro
que, quan do o DRU for vo ta do nes ta Casa, não te -
nha mos a re pe ti ção des ses fa tos, que de ni grem a
ima gem da Câ ma ra. E es pe ro que o Se na do pelo me -
nos te nha um com por ta men to que res ta u re a dig ni da -
de do Con gres so Na ci o nal. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, por
ces são do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ain da re cen te men te, to dos nos pre o cu pá va -
mos com a si tu a ção eco nô mi co-financeira do nos so
País, en vol vi do na cas ca ta dos gra ves de se qui lí bri os
ocor ri dos em di ver sos pon tos do mun do. Na ver da de,
ain da nos pre o cu pa mos e nos pre o cu pa re mos en -

quan to exis tir en tre nós as mu i tas ca rên ci as que, por
exem plo, ge rem de sâ ni mo en tre os pro du to res e pro -
vo quem si tu a ções gra ves de de sem pre go. 

No en tan to, cons ta ta-se que os bra si le i ros de to -
dos os ní ve is so ci a is es tão su por tan do, em bo ra com
mu i tas an gús ti as e so fri men tos de de ter mi na dos se -
to res, os sa cri fí ci os a que fo mos sub me ti dos, e o Bra -
sil, não obs tan te os fe ri men tos e as ci ca tri zes, pro cu -
ra as boas ve re das e avan ça a pas sos que o le vam ao 
de sen vol vi men to. É essa a nos sa vo ca ção his tó ri ca
de Na ção que se so bre põe aos tro pe ços na sua ca mi -
nha da para o cres ci men to. 

A im pren sa tem no ti ci a do, nos úl ti mos dias, en -
tre vis ta do Pre si den te do Ban co Cen tral na der ra de i ra 
se ma na de de zem bro pas sa do. Armí nio Fra ga, com
mu i ta fran que za, dis se que o cré di to ban cá rio não
está fun ci o nan do a con ten to, o que di fi cul ta ou mes -
mo in vi a bi li za o ala van ca men to da eco no mia bra si le i -
ra na pró xi ma dé ca da. Os em prés ti mos à agri cul tu ra,
re co nhe ce o Pre si den te do Ban co Cen tral, con ti nu am 
cur tos e ca ros para os pa drões in ter na ci o na is do se -
tor. Eis al guns pon tos de es tran gu la men to, por tan to,
que pre ci sam ser re for ma dos. Tam bém pre ci sa de re -
for ma, se gun do Armí nio Fra ga, o mer ca do de ca -
pitais.

Pa ra le la men te a es sas opi niões, o Ban co Cen -
tral di vul gou suas pre vi sões para a dé ca da: a in fla ção
ba i xa rá a 2% ao ano a par tir de 2002 até 2010 – Sr.
Pre si den te, se ti ver mos al can ça do esse ob je ti vo a
par tir do ano 2002, com in fla ção de ape nas 2% ao
ano, este País terá um cres ci men to ja ma is vis to em
toda a sua his tó ria -;o juro real des ce rá para pou co
mais de 6% ao ano, o que cor res pon de mais ou me -
nos ao juro co bra do hoje nos Esta dos Uni dos; no
mes mo pe río do, o dó lar fi ca rá, a par tir de 2001, em
um va lor cons tan te de R$2,03. Tudo isso para ga ran -
tir um cres ci men to do PIB re gu lar e sus ten ta do de 4%
ao ano nos pró xi mos dez anos. 

Por ou tro lado, o Go ver no acre di ta que pre ci sa rá
nes te ano de me nos di nhe i ro para ro lar a dí vi da pú bli ca. 

As no tí ci as so bre o fu tu ro do nos so País, como
se vê, são pro mis so ras, em que pe sem as di fi cul da -
des hoje en fren ta das pe los bra si le i ros, es pe ci al men -
te os mais ca ren tes.

Tais pers pec ti vas oti mis tas, po rém, es tão um bi -
li cal men te vin cu la das, se gun do os eco no mis tas, à re -
for mu la ção do nos so mer ca do de ca pi ta is.
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Como dis se o co nhe ci do em pre sá rio Ben ja min
Ste in bruch, em ar ti go pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u -
lo, em 11 do cor ren te mês, o Bra sil nun ca será um
País de sen vol vi do se o seu mer ca do de ca pi ta is – à
fren te as Bol sas de Va lo res – não es ti ver fun ci o nan -
do à al tu ra. As Bol sas, como acon te ce nos pa í ses
de sen vol vi dos, têm de cum prir o seu pa pel de ins tru -
men to ca paz de dar li qui dez às ações das em pre sas, 
ofe re cer es pa ço aos em pre sá ri os para atra ir in ves ti -
do res, gran des ou pe que nos, que las tre i em e fi nan -
ci em os pro je tos de ex pan são ou de lan ça men to de
no vos ne gó ci os.

As Bol sas de Va lo res de vem re fle tir o con ce i to
de um ca pi ta lis mo mo der no, me re cen do a con fi an ça
do gran de pú bli co e ca paz de atra ir os ci da dãos/con -
tri bu in tes a par ti ci par das em pre sas como só ci os, di -
re ta men te ou atra vés dos fun dos. E pre ci sam es tar
em con di ções de per mi tir que as em pre sas, nos
seus pla nos de de sen vol vi men to, pos sam re cor rer
tan to ao ca pi tal pró prio e aos re cur sos de em prés ti -
mos, como aos mer ca dos de Bol sas. Essa é a sua
fun ção numa eco no mia de mer ca do pu jan te e pro -
gres sis ta.

Ape sar de to das as con fu sões pro vo ca das pe -
los de se qui lí bri os na eco no mia mun di al, as Bol sas
bra si le i ras ti ve ram um ex cep ci o nal de sem pe nho em
1999.Os que ne las apli ca ram ti ve ram ren di men to
su pe ri or ao dó lar, aos CDBs, ao ouro e à pou pan ça.
Con se gui ram um de sem pe nho su pe ri or ao das Bol -
sas da Eu ro pa, Ásia e Esta dos Uni dos e pre pa -
ram-se para apri mo rar suas ne go ci a ções, como
ago ra fa zem as Bol sas de São Pa u lo e do Rio de Ja -
ne i ro, ul ti man do acor dos para a fu são de suas ati vi -
da des prin ci pa is. É o meio que têm para en fren tar a
eco no mia glo ba li za da, que cri ou for tes con cor ren -
tes, mes mo para os pa péis bra si le i ros, em vá ri as
par tes do mun do.

As no tí ci as são as de que o Go ver no está aten to 
para essa pers pec ti va.

Os ad mi nis tra do res de re cur sos, ain da se gun do
o no ti ciá rio da im pren sa, fo ram au to ri za dos a des lo car
para a Bol sa uma fa tia adi ci o nal de até 30% dos
R$180 bi lhões es to ca dos nos fun dos de in ves ti men -
tos.

Um gru po de tra ba lho, pre si di do pelo pró prio
Pre si den te do Ban co Cen tral, de bru ça-se so bre o as -
sun to. Pro cu ram-se me di das con cre tas que ofe re -
çam, en tre ou tras pro vi dên ci as, se gu ran ça e pro te ção 
aos aci o nis tas mi no ri tá ri os.

No ar ti go ci ta do, sob o tí tu lo “As Bol sas da
Hora”, ter mi na o em pre sá rio Ben ja min Ste in bruch:

“E se os Mi nis tros Pe dro Ma lan, Pe dro Pa ren -
te e Alci des Tá pi as, como se co men ta nos bas ti do -
res, es ti ve rem re al men te de mãos da das com o
Armí nio Fra ga nes ta ba ta lha, a eco no mia bra si le i -
ra já pode co me mo rar: o ano 2000 vai mar car a
gran de ar ran ca da de nos so mer ca do de ca pi ta is
para, afi nal, se trans for mar em gran de ins tru men to 
de pro gres so do país.”.

É o que de se ja mos, na es pe ran ça de que o nos -
so cres ci men to, con so an te mu i tas opi niões aba li za -
das, su pe re os 4% ao ano pro gra ma dos nos cír cu los
ofi ci a is para os pró xi mos dez anos, um fe i to que se
faz dra ma ti ca men te ne ces sá rio para abrir as fren tes
de tra ba lho que aten dam as no vas ge ra ções de bra si -
le i ros em bus ca do seu fu tu ro.

Sr. Pre si den te, ain da on tem, as Bol sas de Va lo -
res de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro ob ti ve ram uma
ele va ção inu si ta da, algo em tor no de 14%, ape nas
por con ta de uma ação da te le fo nia bra si le i ra. Isso
de mons tra o quan to o Bra sil já cres ceu, o quan to o
Bra sil avan çou na sua eco no mia e o quan to de pers -
pec ti va exis te para esta Na ção de 170 mi lhões de
pes soas.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to de se jo tra tar
tam bém de um ou tro as sun to que diz res pe i to ao meu
Esta do. 

Sabe V. Exª que as chu vas são in ten sas em vá ri os 
Estados bra si le i ros. Os jor na is nos dão con ta de que
em São Pa u lo no va men te uma par te da ci da de ama -
nhe ce ala ga da. No meu Esta do, o Ma ra nhão, so bre -
tu do em Impe ra triz, a ma i or ci da de, o por tão da Ama -
zô nia, vi ve mos um mo men to dra má ti co. Por tan to, es -
tou aqui a pe dir aju da ao Go ver no Fe de ral para que
pos sa mos mi no rar o so fri men to dos meus con ter râ -
ne os, prin ci pal men te os de Impe ra triz, que, com a in -
ten si da de das chu vas, es tão sub me ti dos a uma qua -
se ca la mi da de. Te mos ali si tu a ções crí ti cas, cór re gos
que cor rem den tro da ci da de e que pre ci sam de sa ne -
a men to, pre ci sam da ação do Mi nis té rio da Inte gra -
ção Re gi o nal e do Mi nis té rio da Sa ú de. Ape lo ao Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra e ao Mi nis tro José Ser ra
para que aju dem Impe ra triz a sair da di fi cul da de em
que se en con tra nes te mo men to. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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, por vin te mi nu tos, ao emi nen te Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o
iní cio da dé ca da de 90, a con cep ção que ad vo ga a
drás ti ca re du ção da pre sen ça do Esta do na eco no mia 
tem sido fran ca men te he ge mô ni ca na cor re la ção de
for ças da po lí ti ca na ci o nal, fa zen do va ler suas pro -
pos tas na es fe ra fe de ral, bem como na gran de ma i o -
ria dos Go ver nos es ta du a is.

Em todo esse pe río do, tem-se ar gu men ta do que 
o Esta do já não dis põe de re cur sos su fi ci en tes para
con ti nu ar fi nan ci an do in ves ti men tos no se tor pro du ti -
vo es ta tal e que o di re ci o na men to de es for ços nes se
sen ti do vi nha re du zin do, de for ma ina ce i tá vel, a ca pa -
ci da de do Go ver no de cum prir suas obri ga ções nas
áre as que cons ti tu em ti pi ca men te o âm bi to da ação
es ta tal, tais como se gu ran ça, sa ú de, edu ca ção, ha bi -
ta ção, re for ma agrá ria. Ade ma is, a in su fi ciên cia dos
in ves ti men tos es ta ta is nas áre as de in fra-estrutura re -
pre sen ta va au tên ti ca ca mi sa-de-força a res trin gir o
po ten ci al de cres ci men to da eco no mia na ci o nal.

A so lu ção, por tan to, era pro mo ver a re ti ra da do
Esta do da ati vi da de eco nô mi ca, des pi-lo da fun ção em -
pre sa ri al, trans fe rin do aos em pre en de do res pri va dos a
res pon sa bi li da de não ape nas de to mar con ta da eco no -
mia pro du ti va, mas tam bém de, sob rí gi da su per vi são e
con tro le es ta tal, mo der ni zar e for ta le cer a in fra-estrutura 
do País, cri an do, as sim, as con di ções ne ces sá ri as para
que o Bra sil dê o seu gran de sal to de de sen vol vi men to,
há tan to tem po pos ter ga do.

A par tir des sas pre mis sas, foi des lan cha do am -
plo pro gra ma de pri va ti za ções. Trans fe riu-se para a
ini ci a ti va pri va da a qua se to ta li da de das gran des em -
pre sas es ta ta is, tan to aque las que, du ran te dé ca das,
atu a ram pa ra le la men te ao ca pi tal pri va do em im por -
tan tes se to res eco nô mi cos – a exem plo da si de rur gia
e pe tro quí mi ca – como aque las que exer ci am o mo -
no pó lio no se tor de in fra-estrutura – como te le co mu -
ni ca ções, ener gia elé tri ca, trans por te fer ro viá rio, en -
tre ou tros. Mais do que as em pre sas es ta ta is, avan -
çou-se, tam bém, na con ces são à ini ci a ti va pri va da da
ex plo ra ção de ele men tos da in fra-estrutura pro pri a -
men te dita, como no caso das ro do vi as, cuja con ser -
va ção e me lho ria foi en tre gue a em pre sas pri va das,
às qua is as se gu rou, em tro ca, o di re i to de co brar pe -

dá gio dos ve í cu los que tran si tam pe las es tra das con -
ce di das. 

Não é meu pro pó si to, nes te pro nun ci a men to, con -
tes tar os pres su pos tos que jus ti fi ca ram o pro gra ma de
pri va ti za ções, até por que, no ge ral, con cor do com eles.
O que de se jo res sal tar é o con sen so exis ten te, até en tre 
os mais fer vo ro sos adep tos da pri va ti za ção, quan to ao
fato de que, mes mo após a trans fe rên cia à ini ci a ti va pri -
va da da res pon sa bi li da de de pro mo ver in ves ti men tos
em in fra-estrutura, o pa pel do Esta do não se re su me a
cu i dar das áre as já re fe ri das: se gu ran ça, sa ú de, edu ca -
ção, etc. To dos es tão de acor do em que a atu a ção dos
em pre en de do res pri va dos em se to res como a te le fo nia, 
ener gia elé tri ca ou trans por tes deve ocor rer sob rí gi da
su per vi são go ver na men tal. 

E mais do que isso: to dos sa bem que o Esta do
não pode, evi den te men te, abrir mão de seu pa pel na
co or de na ção ma cro e co nô mi ca. Por mais li be ra is que
se ja mos, por mais que apos te mos no li vre jogo das
for ças de mer ca do, não po de mos de i xar de re co nhe -
cer que o Go ver no tem um pa pel a cum prir no es tí mu -
lo, no pla ne ja men to e na or de na ção do pro ces so de
de sen vol vi men to, sen do in dis pen sá vel sua in ter ven -
ção para cor ri gir dis tor ções e de se qui lí bri os ve ri fi ca -
dos nes se pro ces so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um des -
ses de se qui lí bri os do pro ces so de de sen vol vi men to
na ci o nal a exi gi rem a atu a ção do Go ver no para que
pos sa ser mi no ra do é, in dis cu ti vel men te, a de si gual -
da de re gi o nal.

A tão men ci o na da exis tên cia de dois “bra sis”,
um com eco no mia pu jan te e mo der na, ou tro com o
seu po ten ci al ain da por ex plo rar, re pre sen ta – sa be -
mo-lo to dos – uma se ri ís si ma de sar mo nia de nos so
pro ces so de de sen vol vi men to, com po ten ci al para co -
lo car em ris co a es ta bi li da de de nos sa es tru tu ra fe de -
ra ti va e de nos sas ins ti tu i ções po lí ti cas.

As jus tas pre o cu pa ções com re la ção a esse sé -
rio pro ble ma agra vam-se ain da mais face ao sur gi -
men to, nos úl ti mos tem pos, de da dos que in di cam ní -
ti da ten dên cia de apro fun da men to – e não de re du -
ção – das de si gual da des. Com efe i to, é fá cil per ce ber
que o li vre fun ci o na men to das for ças de mer ca do ten -
de nor mal men te a au men tar, e não a re du zir as de si -
gual da des en tre as re giões. As van ta gens even tu al -
men te en con tra das nas re giões mais atra sa das – re -
la ti vas, por exem plo, a ba i xo cus to da mão-de-obra –
não são su fi ci en tes para atra ir no vos in ves ti men tos
quan do con fron ta das com as eco no mi as de es ca la
pro por ci o na das pe las aglo me ra ções po pu la ci o na is
exis ten tes nos gran des cen tros ur ba nos.
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Os es tu dos re a li za dos têm de mons tra do, in clu si -
ve, que, na atu a li da de, as de ci sões de in ves ti men to
não cos tu mam ser con di ci o na das, se não em me di da
mu i to pe que na, pelo ofe re ci men to de in cen ti vos e re -
nún ci as fis ca is. Esses ele men tos são me ra men te
com ple men ta res nas to ma das de de ci sões des sa or -
dem, que le vam mu i to mais em con si de ra ção ques -
tões como a exis tên cia, no lo cal onde se pre ten de in -
ves tir, de in fra-estrutura ne ces sá ria, de cen tros de tec -
no lo gia, de es ta be le ci men tos de ní vel su pe ri or, de
ade qua das con di ções lo gís ti cas para o de sen vol vi -
men to dos ne gó ci os, de mão-de-obra ca pa ci ta da, de
boa qua li da de de vida e de meio am bi en te pre ser va do. 

Vê-se, por tan to, que sem uma fir me e bem pla -
ne ja da in ter ven ção go ver na men tal não se pode ali -
men tar qual quer ex pec ta ti va de in ver são na ten dên -
cia con cen tra ci o nis ta ve ri fi ca da em nos so pro ces so
de de sen vol vi men to. E, le van do em con ta os pre ju í -
zos para o equi lí brio da Fe de ra ção im pli ca dos pela
de si gual da de re gi o nal, não pode res tar qual quer dú -
vi da de que seu com ba te há de ser uma res pon sa bi li -
da de in trans fe rí vel a ser as su mi da, em ca rá ter pri o ri -
tá rio, pelo Go ver no Fe de ral. 

Ocor re, po rém, que a po lí ti ca de en xu ga men to da
es tru tu ra go ver na men tal im ple men ta da ao lon go dos úl ti -
mos anos, por meio das já men ci o na das pri va ti za ções
das em pre sas es ta ta is, pri vou o Esta do bra si le i ro da qua -
se to ta li da de dos ins tru men tos de que dis pu nha para a
in du ção do de sen vol vi men to. Ao de i xar para o se tor pri -
va do a res pon sa bi li da de – que du ran te dé ca das avo cou
para si – de di na mi zar a vida eco nô mi ca e ge rar em pre -
gos, pri va ti zan do em pre sas do por te da Te le brás, Ele tro -
brás, Vale do Rio Doce ou Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci -
o nal, o Go ver no Fe de ral man te ve em seu po der pou -
quís si mos ins tru men tos ap tos à in ter ven ção no pro ces so 
de de sen vol vi men to da Na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um des -
ses pou cos ins tru men tos res tan tes – e o mais im por -
tan te de les – é o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to 
Eco nô mi co e So ci al – BNDES, o nos so gran de ban co
de fo men to, a der ra de i ra fer ra men ta que o Esta do
tem para, le van do em con si de ra ção to das as re giões
bra si le i ras, olhan do-as com eqüi dis tân cia e igual da -
de, pro mo ver um de sen vol vi men to re gi o nal mais
equi li bra do, mais har mô ni co. E, na me di da em que o
BNDES res tou como esse ins tru men to qua se sin gu -
lar, é mu i to po si ti vo cons ta tar seu ex pres si vo cres ci -
men to no pe río do re cen te. De fato, o ban co cres ceu
tan to nos úl ti mos qua tro anos que, hoje, seu or ça -
men to su pe ra fol ga da men te o do Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to – BID. 

O que é la men tá vel, po rém, é cons ta tar que, em -
bo ra o com ba te à de si gual da de re gi o nal deva ser con si -
de ra do como res pon sa bi li da de pri o ri tá ria do Go ver no
Fe de ral – e o BNDES dis po nha de um vas to or ça men to
que po de ria ser ori en ta do para fo men tar o de sen vol vi -
men to das re giões mais po bres –, o ban co não ape nas
tem fa lha do nes se par ti cu lar como, mais do que isso, tem 
atu a do em sen ti do con trá rio, con tri bu in do para alar gar o
fos so en tre as re giões mais ri cas e as mais po bres, na
me di da em que di re ci o na o gros so dos seus in ves ti men -
tos para Re giões Su des te e Sul, des ti nan do para as Re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste ape nas par ce las
ín fi mas do seu or ça men to. 

Pior ain da: a já es cas sa des ti na ção de re cur sos
para as áre as me nos de sen vol vi das do País tem en -
co lhi do ain da mais nos úl ti mos anos. Enquan to, no
ano de 1994, o BNDES in ves tiu nas Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oeste 32% de seu or ça men to, no
ano pas sa do, essa pro por ção de de sem bol sos caiu
para ape nas 20%. 

A mi nha re gião, o Nor te, é de lon ge a me nos con -
tem pla da de to das, uma au tên ti ca “gata bor ra lhe i ra” no 
or ça men to do BNDES. Em 1998, o apo io con ce di do
pelo ban co à Re gião Nor te cor res pon deu a mí se ro
1,14% de seu or ça men to. A Re gião Cen tro-Oeste, por
seu tur no, foi con tem pla da com 9,72% dos in ves ti men -
tos do ban co, e a Re gião Nor des te teve apo io da or -
dem de 10,89% dos de sem bol sos to ta is. A soma des -
ses ín di ces mos tra que as Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oeste bra si le i ras, jun tas, con ta ram com algo
em tor no de 20% dos re cur sos do BNDES, en quan to
para o Sul e Su des te fo ram des ti na dos os 80% res tan -
tes do or ça men to da que le ban co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é um ab -
sur do que as sim seja. O povo do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oeste so fre quo ti di a na men te as agru ras do
de sem pre go, da po bre za, da fal ta de opor tu ni da de de
ge ra ção de ren da e da in jus ti ça so ci al. Se o Go ver no
Fe de ral dis põe, hoje, de um úni co ins tru men to de in du -
ção do de sen vol vi men to, esse ins tru men to deve, ur -
gen te men te, ser co lo ca do a ser vi ço de um de sen vol vi -
men to re gi o nal mais equi li bra do. No en tan to, os nú me -
ros com pro vam que não é isso que vem ocor ren do.

Nes te mo men to pós-privatização, pa re ce-nos
evi den te que o BNDES de ve ria in ver ter suas pri o ri da -
des de in ves ti men to, cen tran do sua atu a ção, em pri -
me i ro lu gar, na efe ti va re du ção das de si gual da des in -
ter-regionais e, em se gun do lu gar, na re du ção das
de si gual da des in tra-regionais de cada re gião. É pre -
ci so co lo car essa po de ro sís si ma ala van ca in du to ra
de de sen vol vi men to a ser vi ço da mi ti ga ção des se sé -
rio pro ble ma na ci o nal, até para re ver ter a ten dên cia
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atu al men te ve ri fi ca da de seu pro gres si vo agra va -
men to.

Não é pos sí vel que se apli quem 80% dos re cur -
sos do BNDES em ape nas 7 Esta dos da Fe de ra ção e
os 20% res tan tes nos ou tros 20 Esta dos.

His to ri ca men te, os gran des par ce i ros das Re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste em seus es for -
ços de de sen vol vi men to têm sido o Esta do e as em -
pre sas es ta ta is Hoje, as em pre sas es ta ta is não mais
exis tem, en tre gues que fo ram à ini ci a ti va pri va da. A
ad mi nis tra ção di re ta, por seu tur no, en con tra-se com
es cas sa ca pa ci da de fi nan ce i ra para re a li zar in ves ti -
men tos de mon ta. Entre gues à pró pria sor te, as re -
giões mais po bres do país es ta ri am de fron ta das com
a te ne bro sa pers pec ti va de alar ga men to cada vez
ma i or do fos so que as se pa ra do Sul de sen vol vi do.
Com pe te, por tan to, ao nos so gran de ban co de fo -
men to pre en cher essa la cu na, fa zen do-se pre sen te,
de ma ne i ra de ci si va, no es tí mu lo do de sen vol vi men to 
do Nor des te, da Ama zô nia e do Bra sil Cen tral.

Em de po i men to pres ta do pe ran te a Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, no pri -
me i ro se mes tre do cor ren te ano, o en tão Pre si den te
do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e 
So ci al, Dr. Pio Bor ges, ad mi tiu se rem pés si mos os
nú me ros que in di cam a es cas sa des ti na ção de re cur -
sos do ban co às re giões mais po bres do País, afir -
man do, em con tra par ti da, sua con vic ção quan to à vi -
a bi li da de de me lho rar esse qua dro nos pró xi mos
anos.

O fato de os in ves ti men tos se rem des ti na dos,
em sua gran de ma i o ria, para o Sul e o Su des te nem
sem pre é po si ti vo para es sas re giões, pois as po pu la -
ções das ou tras re giões do País para lá mi gram em
bus ca de me lho res con di ções de vida, de tra ba lho, de 
mo ra dia, de edu ca ção, con se qüen te men te, pre ju di -
can do-as e agra van do os pro ble mas so ci a is nas áre -
as de se gu ran ça, edu ca ção, sa ú de e ha bi ta ção. De
for ma que é im por tan te re ver ter esse qua dro.

Na opi nião do Dr. Pio Bor ges, dois são os prin ci -
pa is mo ti vos que ex pli cam a pe que na par ti ci pa ção
das Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste nos de -
sem bol sos efe tu a dos pelo BNDES.

Em pri me i ro lu gar, cita a vo ca ção na tu ral des sas 
re giões para a pe que na e mé dia em pre sa. Na me di da 
em que o ban co des ti na não mais que um ter ço dos
seus re cur sos para em pre sas des se por te e que nas
re giões men ci o na das pre do mi nam es sas em pre sas,
o re sul ta do aca ba sen do a es cas sa par ti ci pa ção das
re giões mais po bres no or ça men to do ban co. Por
isso, de vem ser cri a dos me ca nis mos que vi a bi li zem
um ma i or nú me ro de ope ra ções com pe que nas e mé -

di as em pre sas para que es sas re giões não fi quem
pre ju di ca das. Esses me ca nis mos com pre en dem uma 
ma i or ar ti cu la ção do BNDES com os agen tes re gi o -
na is – Ban co do Bra sil, Ban co do Nor des te, Ban co da
Ama zô nia – e a des bu ro cra ti za ção do Fun do de Aval,
eli mi nan do-se a exi gên cia de ga ran ti as re a is para
todo tipo de em prés ti mos a pe que nas e mé di as em -
pre sas.

O se gun do mo ti vo men ci o na do foi a sa zo na li da -
de dos gran des pro je tos es tru tu ran tes, tipo Albrás,
Ca ma ça ri, Alu nor te e Ca ra jás. Con for me o
ex-Presidente do BNDES, sem pre que um gran de
pro je to como es ses en con tram-se em de sen vol vi -
men to nas Re giões Nor te ou Nor des te, o per cen tu al
de apli ca ção do ban co nas re giões ele va-se sig ni fi ca -
ti va men te. Qu an do o pro je to ter mi na, o per cen tu al cai 
no va men te para ín di ce se me lhan te à par ti ci pa ção
das re giões no PIB na ci o nal, frus tran do-se, por tan to,
os pro pó si tos de es tí mu lo à des con cen tra ção eco nô -
mi ca re pu ta dos como fun da men ta is. Nes se sen ti do,
os gran des pro je tos es tru tu ran tes de sem pe nham um
pa pel cen tral para des con cen trar as apli ca ções do
ban co, po den do ser con si de ra dos ba si la res para re -
ver ter a con cen tra ção do de sen vol vi men to na ci o nal. 

A se gun da me di da ca paz de pro mo ver uma ma i -
or di re ci o na men to de re cur sos do BNDES para as re -
giões mais po bres se ria, por tan to, a iden ti fi ca ção de
pro je tos es tru tu ran tes. Essa ini ci a ti va tem sido en ca -
mi nha da pelo Go ver no fe de ral me di an te o es tu do dos 
cha ma dos “ei xos de de sen vol vi men to”, uma pre pa ra -
ção para o tra ba lho que virá ge rar os no vos gran des
pro je tos não ape nas de in fra-estrutura mas tam bém
de em pre en di men tos pri va dos e de in fra-estrutura so -
ci al, o que irá pro mo ver uma ma i or des con cen tra ção
do de sen vol vi men to.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me, 
V. EXª, um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, as so cio-me a V. Exª, que, como 
eu, é Se na dor da re gião ama zô ni ca. Espe ro sin ce ra -
men te que o BNDES pos sa dar aten ção à ma ni fes ta -
ção de V. Exª, me di an te a qual as si na la as dis tor ções
e de mons tra a in sen si bi li da de e a fal ta de pri o ri da de
apre sen ta da pela di re ção téc ni ca do ban co para com
as re giões mais po bres des te País. Re cen te men te,
foi no ti ci a da na im pren sa a in for ma ção de que o
BNDES es ta ria abrin do li nha de cré di to para fi nan ci a -
men to em tu ris mo, ho téis, da or dem de R$500 mi -
lhões. Pro cu rei ave ri guar e não en con trei fon te ofi ci al
da que le ban co que con fir mas se essa li nha de cré di to. 
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Caso exis ta, re pre sen ta rá uma opor tu ni da de para
que o BNDES, por meio da sua di re to ria, pos sa en -
ten der a re gião ama zô ni ca e a Re gião Nor des te como 
re giões me re cem aten ção, como acon te ce com o
cen tro-sul do país. Espe ro que o BNDES, apro ve i tan -
do um pro nun ci a men to ver da de i ro e cla ro, e com os
da dos apre sen ta dos por V. Exª, olhe para a re gião
ama zô ni ca pelo me nos no que diz res pe i to ao tu ris -
mo, ao eco tu ris mo, que é uma in dús tria que cres ce de 
7% a 19% ao ano no mun do. Não há pos si bi li da de de
pre ju í zo, nem a de não ha ver re tor no para um mo de lo 
de in ves ti men to des sa or dem. Acre di to que a par ce ria 
do BNDES com o Po der Pú bli co é fun da men tal na re -
gião ama zô ni ca. Há um ho ri zon te de en ten di men to,
de apro xi ma ção e de sen si bi li da de no caso do Go ver -
no do Esta do com o BNDES. Po de mos re cor dar Pa u -
lo Fre i re, quan do este diz que só a prá ti ca va li da a te -
o ria, para não fi car mos nas in ten ções e con ti nu ar mos
sen do dis cri mi na dos por ser mos da re gião ama zô ni -
ca ou do Nor des te do Bra sil. Mu i to obri ga do. Pa ra -
béns pelo seu pro nun ci a men to!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª pelo apar te. V. Exª não só en ri -
que ce o meu pro nun ci a men to, mas tam bém dá um
tes te mu nho como Par la men tar, como re pre sen tan te
do Esta do do Acre, des sa re a li da de que aqui es tou
tra çan do, da fal ta de uma po lí ti ca ver da de i ra de de -
sen vol vi men to re gi o nal equi li bra do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que é
bem cer to é que po ten ci al para cres cer não fal ta ao
Nor te, ao Nor des te e ao Cen tro-Oeste. O pró prio
BNDES re co nhe ce as pos si bi li da des fa vo rá ve is de
se to res como a fru ti cul tu ra, os grãos, o tu ris mo e a in -
for má ti ca no Nor des te. No Cen tro-Oeste, a agri cul tu -
ra, a pe cuá ria e a agro in dús tria já são re a li da des con -
so li da das e em vi go ro so pro ces so de ex pan são, cujo
li mi te pa re ce di fí cil di vi sar.

Na Re gião Nor te, de ve-se men ci o nar, em pri -
me i ro lu gar, o apro ve i ta men to do gás de Uru cum, que 
é hoje a ma i or re ser va de gás do Bra sil, já su pe ran do
Cam pos. A uti li za ção des sa ri que za na tu ral na ter mo -
ge ra ção de ener gia elé tri ca na Ama zô nia virá subs ti -
tu ir o uso de óleo com bus tí vel, po lu en te e mu i to dis -
pen di o so, pois cus ta mais de US$100 por qui lo watt.
Com o apro ve i ta men to do gás de Uru cum, te re mos
ener gia lim pa e ba ra ta para es ti mu lar a ins ta la ção de
no vas in dús tri as. Vale lem brar tam bém a re cen te des -
co ber ta de uma nova pro vín cia de gás, na re gião de
Si los, na es tra da da Vár zea, em que se es ti ma ha ver
tan to gás quan to em Uru cum.

Uma se gun da ini ci a ti va da ma i or re le vân cia
para a Ama zô nia é o Pro je to Sa lo bo, en vol ven do in -

ves ti men to da or dem de US$1,5 bi lhão e a ge ra ção
de dez mil em pre gos. Tra ta-se de um pro je to mu i to
com pe ti ti vo e que deve ser en ca mi nha do sem per da
de tem po, le van do-se em con si de ra ção que o Bra sil
im por ta, a cada ano, US$600 mi lhões em co bre. Essa 
ver ti ca li za ção da nos sa pro du ção mi ne ral virá ala van -
car, de for ma po de ro sa, a eco no mia re gi o nal.

Há tam bém o eixo Ara gua ia-Tocantins, que en -
vol ve o de sen vol vi men to da Re gião Cen tro-Oeste,
mas che ga ao Pará, de sem bo can do, via es tra da de
fer ro Ca ra jás, no por to. Essa área foi iden ti fi ca da, por
al guns con sul to res in de pen den tes da ma i or cre di bi li -
da de, como uma das áre as de ma i or po ten ci al de
cres ci men to no Bra sil.

No que se re fe re à pe que na e à mé dia em pre sa, 
te mos na Re gião Nor te ati vi da des de mu i to fu tu ro.
Vale men ci o nar, en tre ou tras, o tu ris mo e a cri a ção de
pe i xes e de ja ca rés, ini ci a ti vas bas tan tes ren tá ve is,
des de que exer ci das com boa ori en ta ção téc ni ca.

Enfim, com todo esse po ten ci al de cres ci men to
a ser ex plo ra do nas Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste, con si de ran do-se a ur gen te ne ces si da de
de se pro mo ver um de sen vol vi men to mais har mô ni co 
en tre to das as re giões bra si le i ras, o que não se pode
mes mo ad mi tir é que o BNDES con ti nue pri vi le gi an -
do, na des ti na ção de seus re cur sos or ça men tá ri os,
as uni da des mais ri cas da Fe de ra ção.

A po lí ti ca de re du zir o pa pel do Esta do na eco no -
mia pri vou o Go ver no Fe de ral da ma i o ria dos ins tru -
men tos de que dis pu nha para in ter vir no pro ces so de
de sen vol vi men to na ci o nal, cor ri gin do suas dis tor ções.
No en tan to, esse tipo de in ter ven ção con ti nua sen do
uma res pon sa bi li da de ins trans fe rí vel do Go ver no.

Uma das ins tân ci as em que essa in ter ven ção se 
faz cla mo ro sa men te ne ces sá ria é a das ini ci a ti vas
ten den tes a re du zir as de si gual da des re gi o na is. Para
exer cer as po lí ti cas ca pa zes de mol dar um de sen vol -
vi men to mais har mô ni co en tre as re giões bra si le i ras,
o prin ci pal ins tru men to de que dis põe hoje o Go ver no
Fe de ral – re pi to – é o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES. Por isso mes -
mo, não po de mos ace i tar que os re cur sos do BNDES
con ti nu em sen do di re ci o na dos para as re giões mais
ri cas do País, para o gran de ca pi tal e, pior ain da, para
o ca pi tal es tran ge i ro.

É che ga da a hora de pro mo ver mos uma in ver -
são nes se es ta do de co i sas. É che ga da a hora de di -
re ci o nar os re cur sos do BNDES pri o ri ta ri a men te para
as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste. É che -
ga da a hora de tor nar o BNDES aces sí vel à pe que na
e à mé dia em pre sa, pois es sas são as que pre do mi -
nam nas re giões mais po bres do País.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao con -
quis tar, ao lon go dos úl ti mos cin co anos, com ár du os
es for ços, a es ta bi li da de da mo e da, o povo bra si le i ro
as se gu rou uma das con di ções es sen ci a is para o en -
fren ta men to dos gran des de sa jus tes es tru tu ra is que
en tra vam o ple no de sen vol vi men to de nos sa eco no -
mia. Entre es ses de sa jus tes, um dos mais im por tan -
tes é o de se qui lí brio re gi o nal.

É la men tá vel cons ta tar que não es te ja mos sa -
ben do fa zer uso da es ta bi li da de con quis ta da para
avan çar na so lu ção des se gra ve pro ble ma na ci o nal.
É ain da mais la men tá vel cons ta tar que a de si gual da -
de, ao in vés de re du zir-se, vem se apro fun dan do nos
úl ti mos anos.

Va mos dar um bas ta a essa si tu a ção! Va mos di re ci -
o nar os es for ços do Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do
BNDES, às po lí ti cas de de sen vol vi men to re gi o nal!

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, eu não po de ria de i xar
de cum pri men tá-lo pelo mag ní fi co dis cur so que pro fe -
re nes ta ma nhã de sex ta-feira. V. Exª fala das dis cre -
pân ci as re gi o na is exis ten tes, as qua is to dos nós sem -
pre de can ta mos aqui. Já se cri ou até uma Co mis são
Espe ci al do Se na do, que ana li sou es sas de si gual da -
des. Lem bro-me bem que o no bre Re la tor era o Se na -
dor Beni Ve ras, hoje Vi ce-Governador do Esta do do
Ce a rá. Tive a opor tu ni da de de par ti ci par com essa
Co mis são de au diên ci as em al guns pon tos do País,
quan do pu de mos per ce ber a fla gran te pri o ri da de que
se dá às re giões mais de sen vol vi das. V. Exª tem fe i to
a sua par te: ins ti tu iu e tem pro cu ra do ar re gi men tar os
seus Co le gas para essa Co mis são Espe ci al da Ama -
zô nia, que me pa re ce ser di ri gi da por V. Exª no âm bi to 
do Se na do Fe de ral. Sei que tem en con tra do di fi cul da -
des. Essa Co mis são da Ama zô nia foi ins ti tu í da e
sem pre lu tou com di fi cul da de. Mas o que es ta mos
pre ci san do, emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
é unir aqui to dos os es for ços dos Se na do res das re -
giões ci ta das por V. Exª, qua is se jam o Cen tro-Oeste,
o Nor te e o Nor des te. É pre ci so que, efe ti va men te,
for me mos uma co mis são de peso, para fa zer mos va -
ler, su pra par ti da ri a men te, as nos sas vo zes, as nos -
sas pa la vras, as nos sas re i vin di ca ções. Há mu i to
tem po ou ve-se fa lar das de si gual da des in -
ter-regionais do nos so País, mas, no mo men to de se
vo tar al gu ma ma té ria nes ta Casa, aca ba mos ven ci -
dos pe los in te res ses ma i o res das re giões mais po de -
ro sas e mais for tes. Evi den te men te, pro cu ra-se não

fe rir os in te res ses des se ou da que le Esta do, pois esta 
é a Casa que re pre sen ta os Esta dos. V. Exª está no
ca mi nho cor re to. O BNDES pre ci sa fa zer in ves ti men -
tos nas Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste des -
te País, o que é mu i to me lhor do que fi nan ci ar o ca pi -
tal es tran ge i ro, que está com pran do as nos sas em -
pre sas es ta ta is. Nou tro dia, li uma re por ta gem so bre
a pri va ti za ção da Ce mig, em Mi nas Ge ra is. Che guei à 
con clu são de que o Go ver na dor Ita mar Fran co está
ab so lu ta men te cor re to no que diz res pe i to à sua re -
sis tên cia quan to à pri va ti za ção da que la com pa nhia.
Até ago ra, a em pre sa ou as em pre sas ou o pool  de
em pre sas ou o con sór cio que ad qui riu a Ce mig não
en trou com ne nhum tos tão e já está re ce ben do di vi -
den dos. Esse é di nhe i ro do BNDES. Pen so que o
BNDES deve vol tar suas ações para o fi nan ci a men to
do pe que no, do mé dio e do gran de em pre sá rio des -
sas nos sas re giões. Por tan to, con gra tu lo-me com V.
Exª, co lo can do-me à dis po si ção nes sa sua luta, para
que pos sa mos fa zer com que as nos sas re giões se -
jam efe ti va men te for tes. Mas isso só acon te ce rá se
hou ver aqui uma união su pra par ti dá ria em de fe sa dos 
in te res ses das nos sas re giões.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Car los Pa tro cí nio, agra de ço a V. Exª pelo
apar te, que in cor po ro, com mu i to pra zer, ao meu pro -
nun ci a men to.

Pode pa re cer que essa luta das Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oeste tem algo de pre con ce i tu o so
ou con trá rio às Re giões Sul e Su des te, o que não é
ver da de. Inclu si ve, é pre ci so con ven cer mos os nos sos 
Co le gas das Re giões Sul e Su des te de que, na ver da -
de, essa con cen tra ção de de sen vol vi men to nes sas
duas re giões, que têm ape nas sete Esta dos da Fe de -
ra ção, atua de for ma con trá ria à po pu la ção da que les
Esta dos. Como eu dis se no de cor rer de meu pro nun ci -
a men to, se se con cen tra o de sen vol vi men to, não se
con se gue con ter a mi gra ção de po pu la ções do Nor -
des te, do Nor te e do Cen tro-Oeste para es sas re giões, 
agra van do as con di ções so ci a is ali vi gen tes.

Além dis so, ao ana li sar esse as sun to de for ma
mais am pla, con clui-se que não é pos sí vel de sen vol -
ver um país do por te do Bra sil in ves tin do-se ma ci ça -
men te em ape nas sete Esta dos da Fe de ra ção. E o que 
é pior: nós mes mos, tal vez por pas sar mos anes te si a -
dos pela dis cus são do Orça men to da União, com pac -
tu a mos com uma in jus ti ça con tra as nos sas re giões.

Por exem plo, des ti nar cin co emen das para cada 
re gião pa re ce ser algo equâ ni me, mas, na ver da de,
tra ta-se de ou tra de si gual da de. De acor do com essa
re gra, per mi te-se que haja cin co emen das re gi o na is
para o Sul, onde há ape nas três Esta dos, e cin co
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emen das re gi o na is para o Su des te, onde há ape nas
qua tro Esta dos. São, por tan to, dez emen das re gi o nais 
para uma re gião onde há ape nas sete Esta dos.
Enquan to isso, a Re gião Nor te, onde há sete Esta -
dos, tem cin co emen das re gi o na is. So man do-se às
emen das da Re gião Nor te as das Re giões Nor des te e 
Cen tro-Oeste, che ga-se à con clu são de que os 20
Esta dos con tam ape nas com 15 emen das re gi o na is.

Ve jam que, até quan to a essa ques tão de emen -
das no Orça men to, pas sa mos des per ce bi dos. O do -
mí nio po lí ti co é des sas duas re giões mais po de ro sas.
Qu e ria, por tan to, cha mar a aten ção dos com pa nhe i -
ros do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oeste para
essa re gra in jus ta da ela bo ra ção do Orça men to, fe i ta
por nós mes mos.

E quan to às emen das in di vi du a is, que são cri ti -
ca das por um lado e pelo ou tro? Na ver da de, elas são 
uma arma que te mos para le var re cur sos para as nos -
sas re giões mais po bres, mas, como cada Par la men -
tar tem di re i to a uma emen da, as Re giões Sul e Su -
des te, que são re pre sen ta das por um ma i or nú me ro
de Par la men ta res, aca bam re ce ben do mais ver bas.

Pre ci sa mos in ver ter essa si tu a ção. É por isso
que faço este pro nun ci a men to nes ta ma nhã, in ci tan -
do os nos sos com pa nhe i ros do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oeste a nos unir mos para cor ri gir es sas
dis tor ções. Não bas tam dis cur sos ou ini ci a ti vas par la -
men ta res via pro je tos de lei que fi cam pa ra dos nas
ga ve tas e não saem nun ca do pa pel! É pre ci so dar
uma res pos ta aos nos sos Esta dos. Se so mos ma i o ria 
aqui, por que não po de mos se quer equi li brar essa
ques tão do de sen vol vi men to re gi o nal?

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -

i ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -

nio. (Pa u sa.)
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, já per di a con ta 
das ve zes em que as so mei a esta tri bu na para fa lar
so bre um as sun to que re pu to ser da mais alta im por -
tân cia: o pro gra ma do ál co ol em nos so País. Como
eu, Sr. Pre si den te, vá ri os ou tros mem bros des ta
Casa, so bre tu do os re pre sen tan tes do Nor des te, têm
cu i da do des sa ma té ria, têm mos tra do às au to ri da des
exe cu ti vas do nos so País que o Proál co ol é, sem
som bra de dú vi da, uma ex ce len te al ter na ti va para a
re to ma da do de sen vol vi men to, para a ge ra ção de

em pre gos e ren da em nos so País, para a di mi nu i ção
dos de se qui lí bri os in ter-regionais – con for me aca bou
de di zer o emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti –
e, so bre tu do, para o al can ce do equi lí brio da ba lan ça
co mer ci al.

Vejo o Go ver no ins ti tu ir fren tes de tra ba lho em
épo cas de ca la mi da de pú bli ca, e, no Nor des te, de vi -
do à seca, es ta mos qua se sem pre em es ta do de ca la -
mi da de pú bli ca. O Go ver no ins ti tui es sas fren tes de
tra ba lho, para que os ci da dãos nor des ti nos pos sam
re ce ber um mí se ro sa lá rio, para que não mor ram de
fome. Eles fi cam lá sem fa zer nada, já que fa zer al gu -
mas bar ra gens tal vez não re sol va o pro ble ma, que é
a fal ta de água. Não se cu i da de ins ti tu ir um pro gra ma 
efe ti vo, que con fi ra ci da da nia ao povo nor des ti no, ou
seja, não é ofe re ci do um tra ba lho dig no, hon ra do e
ho nes to que per mi ta que aque le povo vis lum bre pers -
pec ti vas de um bom ren di men to.

Mu i tos Se na do res têm fa la do so bre o Proál co ol, 
mas não vejo um pas so de ci si vo, por par te do Go ver -
no, rumo à so lu ção des se pro ble ma.

Ontem, no âm bi to do Se na do Fe de ral, hou ve
uma re u nião do Con se lho Inter mi nis te ri al do Açú car e 
do Álco ol – Cima, que tem como re pre sen tan tes no
Se na do o Se na dor Ge ral do Melo, nos so Vi -
ce-Presidente, e o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, tão pre o -
cu pa do com a ca u sa da agri cul tu ra em nos so País.

Os re pre sen tan tes do se tor su cro al co o le i ro que
es ti ve ram pre sen tes aqui ma ni fes ta ram a es pe ran ça
de que o Go ver no Fe de ral pos sa as se gu rar as con di -
ções ne ces sá ri as para que se de sen vol va esse pro -
gra ma do ál co ol em nos so País. Fi ze ram suas que i -
xas e apre sen ta ram al gu mas pro pos tas.

A prin ci pal re i vin di ca ção do se tor foi o fim dos le -
i lões que vêm sen do pro mo vi dos pelo Go ver no Fe de -
ral. O se tor en ten de que eles pro vo cam uma drás ti ca
di mi nu i ção do pre ço do ál co ol. Pe di ram que o Go ver -
no par ti ci pas se da ges tão das em pre sas do se tor su -
cro al co o le i ro e tam bém so li ci ta ram a de fi ni ção de
uma po lí ti ca de mé dio e lon go pra zos, para que esse
seg men to te nha pers pec ti vas de êxi to num fu tu ro
bem pró xi mo.

Sr. Pre si den te, en fa ti zo mais uma vez a ne ces -
si da de de as nos sas au to ri da des exe cu ti vas vol ta rem 
as suas vis tas para dois pro du tos: para o açú car, que
é um im por tan te pro du to na pa u ta de ex por ta ções do
nos so País, e, so bre tu do, para o ál co ol.

Os gra ves de se qui lí bri os da ba lan ça co mer ci al
bra si le i ra ocor ri dos nos úl ti mos tem pos, a ten dên cia
per sis ten te de au men to dos pre ços in ter na ci o na is do
pe tró leo, a pos si bi li da de de re tor no da in fla ção e o pe -
ri go cons tan te de no vas cri ses cam bi a is cri a ram as
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con di ções fa vo rá ve is para o re nas ci men to do car ro a
ál co ol no Bra sil.

O Go ver no de São Pa u lo con ce deu isen ção do
Impos to so bre Pro pri e da de de Ve í cu los Au to mo to res
(IPVA) para a aqui si ção de ve í cu los zero qui lô me tro a
ál co ol e um bô nus de mil li tros de ál co ol foi con ce di do
aos ad qui ren tes de no vos ve í cu los, fa zen do com que
as ven das de car ro a ál co ol cres ces sem ra pi da men te. 
Às ve zes são fe i tas al gu mas ten ta ti vas tí mi das de es -
ti mu lar o Proál co ol!

O car ro a ál co ol re pre sen ta uma so lu ção al ta -
men te ra ci o nal para o pro ble ma do trans por te au to -
mo ti vo, pois con se gue, a um só tem po, re sol ver di ver -
sos pro ble mas: re du ção da po lu i ção am bi en tal; me -
lho ria da ba lan ça de pa ga men tos, com a re du ção da
pres são por im por ta ção de pe tró leo; e me lhor ba lan -
ce a men to de nos sa ma triz ener gé ti ca, re du zin do a
de pen dên cia de im por ta ções de pe tró leo.

O au men to da fro ta au to mo bi lís ti ca mo vi da a ál -
co ol re du zi ria di ver sos ris cos que hoje de sa fi am a
nos sa eco no mia: re du ção da de pen dên cia do pe tró -
leo im por ta do, car te li za ção e pers pec ti vas cons tan tes 
de ele va ção dos pre ços, re du ção de ofer ta, para não
fa lar mos das per ma nen tes pos si bi li da des de ocor rên -
ci as de con fli tos ar ma dos nas ma i o res áre as pro du to -
ras de pe tró leo do mun do – le ia-se Gu er ra do Gol fo
Pér si co, exem plo mais re cen te.

Não há dú vi da de que a era do pe tró leo abun -
dan te e ba ra to não mais exis te, e a ten dên cia atu al é
o re tor no de no vos ci clos de alta do pe tró leo, cri an do
di fi cul da des per ma nen tes para o nos so de sen vol vi -
men to eco nô mi co, para o equi lí brio de nos sas con tas
ex ter nas, para o au men to de nos sa dí vi da ex ter na e
para o cres ci men to da in fla ção.

A re per cus são des se con jun to de pro ble mas no
se tor su cro al co o le i ro é agra va da pela ine xis tên cia de
mí ni mas con di ções para que os pro du to res de cana tra -
ba lhem de for ma pla ne ja da, es tá vel e ade qua da, em
uma con jun tu ra de al tos e ba i xos da de man da, com as
al tas e ba i xas dos pre ços do ál co ol e do açú car.

É ne ces sá rio, por tan to, Sr. Pre si den te, que haja
uma po lí ti ca es tá vel, ou seja, que o Go ver no não fi -
que mu dan do as re gras du ran te o an da men to do
jogo. Qu an tos bra si le i ros com pra ram car ro a ál co ol –
in clu si ve eu -, ten tan do ser pa tri o tas, e ti ve ram que
en fren tar o pro ble ma da fal ta des se com bus tí vel nos
pos tos? 

É con ve ni en te con si de rar mos que a pro du ção
de cana atin giu o ápi ce em 1998. As es ti ma ti vas atu a -
is in di cam que a pro du ção de ca na-de-açúcar ca i rá
de 305 mi lhões de to ne la das/ano para ape nas 225
mi lhões, no ano 2000. Tra ta-se de um com por ta men -

to ins tá vel, to tal men te in com pa tí vel com o de sen vol -
vi men to nor mal de qual quer ati vi da de eco nô mi ca.

Mu i tos são os mo ti vos des sa pro vá vel que bra
de sa fra: re du ção da área plan ta da, aban do no to tal
das ati vi da des por mu i tos pro du to res, in su fi ciên cia ou 
ine xis tên cia de li nhas de cré di to agrí co la des ti na das à 
ati vi da de ca na vi e i ra, que da nos pre ços do açú car e
do ál co ol, com mu i tos pro du to res ope ran do com pre -
ju í zo fi nan ce i ro.

Mu i tos plan ta do res de cana, atu al men te, tra ba -
lham ape nas para pa gar o sa lá rio dos em pre ga dos e
os en car gos so ci a is, tri bu tos e for ne ce do res de in su -
mos ne ces sá ri os ao fun ci o na men to da ati vi da de em
con di ções pre cá ri as.

Com a re du ção dos pre ços, com o ex ces so de
pro du ção e a ine xis tên cia de apo io go ver na men tal ao
se tor, a in dus tri a li za ção da ca na-de-açúcar pas sou a
ser uma ati vi da de de fi ci tá ria. 

Enten de mos, Sr. Pre si den te, que esse é um se -
tor que de ve ria re ce ber sub sí dio. Não que seja dado
di nhe i ro di re ta men te ao pro du tor, mas que se es ta be -
le ça uma po lí ti ca de em prés ti mos com ju ros di fe ren ci -
a dos, como já é fe i to em mu i tos ou tros se to res. Mu i tos
pro du to res de ca na-de-açúcar so bre vi vem gra ças aos
cha ma dos Adi an ta men tos de Con tra to de Câm bio
(ACC), de cor ren tes da ex por ta ção de açú car, pois o
cré di to agrí co la não exis te, é in su fi ci en te ou ina de qua -
do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
ja ma is se tor na rá um país re al men te de sen vol vi do se
per sis tir em des pre zar a agri cul ta e con ti nu ar a in cen -
ti var ati vi da des me ra men te es pe cu la ti vas, não pro du -
ti vas e sem qual quer mé ri to so ci al.

O se tor su cro al co o le i ro con tri bui, anu al men te,
com ex por ta ções de apro xi ma da men te US$2 bi lhões, 
o que re pre sen ta uma gran de con tri bu i ção para a me -
lho ria de nos sas con tas ex ter nas, para a ge ra ção de
ren da e em pre gos pro du ti vos.

Não es ta mos pe din do que o Bra sil faça o que fa -
zem os pa í ses ri cos da Eu ro pa e Esta dos Uni dos, que 
sub si di am for te men te sua agri cul tu ra, fe cham seus
mer ca dos, cri am bar re i ras ta ri fá ri as, bu ro crá ti cas e
sa ni tá ri as para im pe dir a en tra da de pro du tos es tran -
ge i ros em seus mer ca dos. Pe di mos, ape nas, um pou -
co de in cen ti vo, apo io e res pe i to para um se tor for ma -
do por ca pi ta is bra si le i ros, com tec no lo gia bra si le i ra,
em pre gan do bra si le i ros e que tem po ten ci a li da de
para dar uma enor me con tri bu i ção ao nos so de sen -
vol vi men to.

A cha ma da Ro da da do Mi lê nio, da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, ob je to de tan tos pro tes tos em
Se at tle, nos Esta dos Uni dos, é uma de mons tra ção
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ca bal da in tran si gên cia dos pa í ses mais ri cos, que
pre gam uma co i sa e fa zem ou tra, que não têm ami -
gos; têm ape nas in te res ses.

Esses mes mos in te res ses des tru í ram o car ro a
ál co ol e es tão des tru in do nos sos pro du to res de ca -
na-de-açúcar, nos sa ca pa ci da de de ex por tar, pro vo -
can do o au men to de nos sa dí vi da ex ter na, dos ju ros e
im pon do enor mes sa cri fí ci os ao nos so povo. Esses
mes mos in te res ses for çam o pro du tor na ci o nal a ven -
der o ál co ol e o açú car a pre ço vil, ao mes mo tem po
em que im põem bar re i ras aos nos sos pro du tos de ex -
por ta ção e exi gem que ado te mos uma po lí ti ca eco nô -
mi ca re ces si va, ge ra do ra de de sem pre go e de mi sé ria.

Enquan to os dis tri bu i do res de ál co ol fi cam com
a ma i or par te dos lu cros, aque les que re al men te tra -
ba lham, suam, pro du zem, cri am ri que za e ge ram no -
vos pos tos de tra ba lho não re ce bem qual quer in cen ti -
vo para de sen vol ver suas ati vi da des. Ao con trá rio,
quan do pro du to res se unem para de fen der seus in te -
res ses, como é o caso da Bol sa Bra si le i ra de Álco ol,
cujo Pre si den te es te ve pre sen te, on tem, nes sa re u -
nião do Cima, a re a ção des ses in ter me diá ri os é for te
e ime di a ta, pois ain da não es tão sa tis fe i tos com os al -
tos lu cros ob ti dos na dis tri bu i ção do ál co ol.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para que
a idéia da Bol sa Bra si le i ra de Álco ol pos sa se con -
subs tan ci ar e pros pe rar, é ne ces sá rio o apo io do Go -
ver no Fe de ral, pois os pro du to res pre ci sam de ca pi tal 
de giro para fi nan ci ar o de sen vol vi men to nor mal de
suas ati vi da des e para ter con di ções de ven der o pro -
du to a pre ços jus tos, sem so frer pres sões in de vi das
de atra ves sa do res ines cru pu lo sos.

A Bol sa Bra si le i ra de Álco ol iria, cer ta men te,
con tri bu ir para dar ma i or es ta bi li da de ao se tor, evi tan -
do os cons tan tes trans tor nos de cor ren tes de re du ção
da pro du ção, di mi nu i ção de es to ques, que das ver ti gi -
no sas dos pre ços e que bras na pro du ção. Se não
hou ver uma mu dan ça nas atu a is con di ções de pro du -
ção de açú car e de ál co ol, em que não há es tí mu lo ao
pro du tor, o Bra sil po de rá tor nar-se um fu tu ro im por ta -
dor de ál co ol e açú car. 

Isso se ria um ab sur do, Sr. Pre si den te! V. Exª.
mes mo aca bou de fa lar da po ten ci a li da de da Re gião
Nor te, e a Re gião Nor des te já é uma gran de pro du to -
ra de ca na-de-açúcar.

O Con gres so Na ci o nal, que sem pre foi fir me no
apo io ao pro du tor na ci o nal, cer ta men te não o ne ga rá
aos pro du to res de ál co ol e açú car, prin ci pal men te
nes te mo men to em que nos sa eco no mia tan to so fre
pela im pos si bi li da de de ge rar as di vi sas ne ces sá ri as
ao fi nan ci a men to de nos so de sen vol vi men to. 

Con cluo este meu pro nun ci a men to, de i xan do
aqui meu ir res tri to apo io à cri a ção da Bol sa Bra si le i ra
de Álco ol, que, cer ta men te, con tri bu i rá para o de sen -
vol vi men to de nos sa agri cul tu ra, de nos sas ex por ta -
ções e para o “re nas ci men to” do car ro a ál co ol no Bra -
sil. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, 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. Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo i sa He le -
na.

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, a prin -
cí pio, gos ta ria de so li da ri zar-me com o pro nun ci a -
men to fe i to por V. Exª., Sr. Pre si den te, quan do na tri -
bu na, e tam bém com par ti lhar as pre o cu pa ções ex -
pos tas pe los Se na do res Car los Pa tro cí nio e Tião Vi a -
na, com re la ção às bru ta is de si gual da des na li be ra -
ção de re cur sos pelo BNDES.

Fiz ques tão de não fa zer o apar te até para evi tar 
um ra di ca lis mo ma i or, dada a se re ni da de que o pro -
nun ci a men to de V. Exª. tra zia. Mas uma das co i sas
que de vem de i xar qual quer ci da dão bra si le i ro e qual -
quer par la men tar pro fun da men te in dig na do é o po si -
ci o na men to, o pro ce di men to do BNDES. Embo ra seja 
uma ins ti tu i ção ma i or que o Ban co Mun di al, pa tro ci na
não ape nas as de si gual da des re gi o na is, mas tam -
bém atua como o ma i or ins tru men to de fi nan ças no
Bra sil a ser vi ço do se tor pri va do. Ou seja, o ma i or
ban co pri va do bra si le i ro, in fe liz men te, é o BNDES.

Por tan to, com par ti lho as pre o cu pa ções co lo ca -
das por V. Exª e a pre o cu pa ção im por tan tís si ma ma ni -
fes ta da pelo Se na dor Car los Pa tro cí nio no sen ti do de
que es sas Ban ca das que re pre sen tam a ma i o ria do
Se na do e têm a obri ga ção de de fen der a Fe de ra ção
se unam em um mo vi men to su pra par ti dá rio, para lu tar
para que o BNDES es te ja a ser vi ço da su pe ra ção das
de si gual da des re gi o na is e, por tan to, a ser vi ço do de -
sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co do nos so País. 

Sr. Pre si den te, não tive opor tu ni da de de es tar
na Casa quan do do pro nun ci a men to do Se na dor Jef -
fer son Pé res, mas acom pa nhei-o pelo rá dio. Gos ta ria 
de com par ti lhar in te i ra men te da le gí ti ma in dig na ção
do Se na dor Jef fer son Pé res, e dos apar tes dos Se na -
do res Edi son Lo bão e Tião Vi a na, so bre os fa tos que
es tão, des de on tem, na im pren sa, nos cor re do res,
nos nos sos ou vi dos. Esses acon te ci men tos con fron -
tam com a nos sa éti ca, que tem como pres su pos to
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aqui lo que D. Pe dro Ca sal dá li ga di zia: éti ca na po lí ti -
ca é ver go nha na cara e amor no co ra ção; con fron -
tam, in te i ra men te, com as nos sas obri ga ções cons ti -
tu ci o na is, que não per mi tem o que está sen do fe i to,
por que é es can da lo so, ver go nho so. 

Não é ape nas a exis tên cia de um bal cão de ne gó -
ci os no Con gres so, mas – o que é mais gra ve – ele ser
com par ti lha do pelo Go ver no Fe de ral. É um gran de bal -
cão de ne gó ci os onde, de um lado, está o tra fi can te de
in fluên cia ven den do voto por li be ra ção de emen da e, do 
ou tro lado, aque le que está li be ran do di nhe i ro e, por tan -
to, sen do cúm pli ce do trá fi co de in fluên cia. 

Como é que se jus ti fi ca que a li be ra ção dos re -
cur sos das emen das apre sen ta das du ran te todo o
ano de 1999 seja me nor do que a li be ra ção e os em -
pe nhos fe i tos em ape nas duas se ma nas? E, mais
gra ve ain da, como bem dis se o Se na dor Jef fer son
Pé res, De pu ta dos ti ve ram a ou sa dia – por que con fi -
am na im pu ni da de, no cor po ra ti vis mo, por que sa bem
que po dem fa zer e di zer o que qui se rem e nada acon -
te ce – de ver ba li zar aqui lo que mu i tos cer ta men te fa -
zem, ou seja, que só vo tam se fo rem li be ra dos os re -
cur sos das emen das.

Por tan to, Se na dor Jef fer son Pé res, que ro com -
par ti lhar a le gí ti ma e a jus ta in dig na ção de V. Exª.
Esse fato aten ta con tra a de mo cra cia e não ape nas
con tra um ou ou tro Par la men tar; esse fato des le gi ti -
ma a de mo cra cia, aten ta con tra o Con gres so Na ci o -
nal. É pre ci so que se tome uma me di da em re la ção a
isso e ao Go ver no Fe de ral, que é o cúm pli ce pri me i ro. 
O bal cão de ne gó ci os su jos tem, de um lado, De pu ta -
do tra fi can te de in fluên cia que tro ca voto por li be ra -
ção, e, do ou tro lado, tem um cor rup to, que li be ra.

Assim, com par ti lho do que, le gi ti ma men te, V.
Exª traz a esta Casa, e que ro di zer que não nos de ve -
mos en ver go nhar mais pe ran te a opi nião pú bli ca. É
mu i ta ver go nha para nós, em uma con vo ca ção ex tra -
or di ná ria, em um gi gan tes co faz-de-conta que a po -
pu la ção abo mi na, por que sabe o que está ocor ren do. 

E o mais gra ve é que que rem ata car a im pren sa, 
por que não têm como ex pli car o bal cão de ne gó ci os.
Ve jam que ab sur do! Di an te das crí ti cas, como os ve -
lhos e co nhe ci dos chan ta gis tas, di zem: “Ago ra, va -
mos vo tar a ‘lei da mor da ça’, para que vo cês se ca -
lem.” O Con gres so Na ci o nal já po de ria ter se po si ci o -
na do em re la ção a mu i tos dos me i os de co mu ni ca -
ção. Sa be mos como é fe i ta a con ces são para fun ci o -
na men to de emis so ras de rá dio e te le vi são nes te
País. Sa be mos que se pode fa zer uma lei de im pren -
sa que pos si bi li te que o ci da dão dig no, quan do ata ca -
do co var de men te, de for ma men ti ro sa, pe los me i os
de co mu ni ca ção, pos sa se de fen der. Pre ci sa mos vo -

tar essa le gis la ção. No en tan to, não po de mos ad mi tir
a ‘lei da mor da ça’, uma le gis la ção fas cis ta, mu i to me -
nos no mo men to em que a im pren sa está fa zen do
uma de nún cia con tra o Con gres so, uma de nún cia
que está na ca be ça, nas men tes e nos co ra ções do
povo bra si le i ro.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não. Ouço o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Jef -
fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – No -
bre Se na do ra He lo i sa He le na, que ro re fe rir-me a dois
as sun tos. Ao BNDES que, re al men te, tem uma po lí ti -
ca de fi nan ci a men to dis cri mi na tó ria em re la ção às re -
giões mais po bres, ape sar de ser o ma i or ban co do
País e um dos ma i o res do mun do – é do ta ma nho do
BIRD e ma i or do que o BID – e mo vi men tar re cur sos
da or dem de R$18 bi lhões por ano. O meu apar te é
para di zer a V. Exª que re a pre sen tei um pro je to, apre -
sen ta do ori gi nal men te pelo ex-Senador Beni Ve ras,
para se es ta be le cer per cen tu a is obri ga tó ri os para o
BNDES fi nan ci ar as Re giões Nor te e Nor des te, cri an -
do um ins tru men to le gal para im pe dir que o BNDES
con ti nue pri vi le gi an do as re giões mais ri cas. E, no bre
Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio, nada im pe di -
ria que o Cen tro-Oeste, que tam bém é uma re gião po -
bre, fos se in clu í do nes ses per cen tu a is – o pro je to
pode ser aper fe i ço a do. Há me ses que esse pro je to
está tra mi tan do nes ta Casa e o Go ver no tem in te res -
se que ele não seja apro va do. Ele está nas mãos do
Se na dor Fre i tas Neto, do Pi a uí, que já me pro me teu
que vai emi tir pa re cer mo di fi can do-o. Qu an to às suas
gen tis pa la vras a res pe i to do meu pro nun ci a men to,
Se na do ra He lo i sa He le na, que ro di zer que não de -
mons tro in dig na ção ape nas con tra fa tos como esse,
mas sin to-me des con for tá vel por não ver mu i tos ou -
tros Par la men ta res in dig na dos com essa si tu a ção.
Essas co i sas são con de na das, mu i tos Par la men ta res 
pen sam que, por que não fa zem isso, já cum pri ram o
seu de ver, mas é pre ci so que tais fa tos se jam de nun -
ci a dos por mu i tos de nós. De ve ria ha ver um onda
avas sa la do ra nes te Se na do con tra isso. Como V. Exª
dis se – aliás, eu já ha via dito da tri bu na –, os Se na do -
res e os De pu ta dos fi cam se que i xan do de que a im -
pren sa está de ne grin do a ima gem do Con gres so.
Que his tó ria é essa? São es ses Par la men ta res fi si o -
ló gi cos que de ni grem a ima gem do Con gres so, e não
a im pren sa, que re per cu te os fa tos. Se a im pren sa é
in jus ta, se a im pren sa não res sal ta o nome dos Par la -
men ta res que são dig nos, se a im pren sa não dá es -
pa ço a mim, a V. Exª, ou a ou tros, tudo bem. Às ve zes, 
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sin to-me in jus ti ça do tam bém, mas nem por isso vou
que rer que os jor na is fa çam o que que ro. Enten do
que sou um Par la men tar que me re ce ria mais es pa ço
na im pren sa. Mas se a im pren sa não me dá mais es -
pa ço, vou vo tar a lei de im pren sa em re pre sá lia? O
pior que este Con gres so pode fa zer é vo tar essa lei
fas cis ta, como dis se V. Exª. De ve ría mos, isto sim,
pres si o nar a Câ ma ra dos De pu ta dos para que ela
apro ve o pro je to do Se na dor Ro ber to Re quião, já
apro va do nes ta Casa, que as se gu ra o sa gra do di re i to 
de res pos ta, que a im pren sa, às ve zes, não res pe i ta.
Po rém, não po de mos cri ar san ções para a im pren sa,
pe nas que le va ri am as em pre sas jor na lís ti cas à fa lên -
cia, por que a im pren sa é in jus ta com o Con gres so e
cri ti ca fa tos in de co ro sos como es ses que es tão acon -
te cen do, ante o si lên cio da ma i o ria do Con gres so.
Aliás, pa re ce que o Con gres so per deu a sua ca pa ci -
da de de in dig na ção; es ta mos fi can do in sen si bi li za -
dos mo ral men te, Se na do ra He lo i sa He le na. Esta é a
ver da de. Por tan to, pa ra béns, mais uma vez, pelo seu
pro nun ci a men to, que não me sur pre en de nem um
pou co. V. Exª é uma das cons ciên ci as mo ra is des te
Se na do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na do ra He lo i sa He le na?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço o Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
do ra He lo i sa He le na, não po de ria de i xar de fa zer um
bre ve apar te, em bo ra seja di fí cil re du zi-lo ante a can -
dên cia dos te mas. V. Exª abor da dois as sun tos – in -
clu si ve, re fe re-se ao dis cur so an te ri or, do Se na dor
Jef fer son Pé res – com pro pri e da de, com o co ra ção e
com ve e mên cia. So men te a in dig na ção e, so bre tu do,
a con vic ção de va lo res éti cos po dem dar esse mo ral e 
essa ati tu de fir me. Por isso, ao pa ra be ni zar V. Exª
devo di zer que o que está hoje sen do de nun ci a do é
um pro ces so an ti go. O que a de nún cia in si nua é a
exis tên cia não ape nas des se bal cão de ne gó ci os,
mas de uma se gun da ro da da de ne gó ci os, que são as 
van ta gens even tu a is que al guns maus par la men ta res 
po de rão ex tra ir des sas emen das. Esse é o pon to, e
isso é de plo rá vel, quan do, na re a li da de, nós sa be mos 
que essa mon ta gem é adre de men te pre pa ra da. 

Em pri me i ro lu gar, uma re mu ne ra ção in su fi ci en -
te. Ele va da, sim, di an te do sa lá rio mí ni mo do tra ba -
lha dor, que não é um sa lá rio de so bre vi vên cia nem
mí ni mo nem co i sa al gu ma. Mas se olhar mos as fun -
ções pró pri as do Par la men tar, ve mos que esse es -
que ma é mon ta do para man tê-lo sob ré dea cur ta,

sub mis so às obri ga ções do fim do mês. Esses me ca -
nis mos são pre pa ra dos para, de po is, numa se gun da
ro da da de bal cão de ne gó ci os, ex tra ir-se uma van ta -
gem para com pen sar uma re mu ne ra ção in su fi ci en te.
Isso é de plo rá vel, no bre Se na do ra, por que o que per -
ce be mos é que essa si tu a ção está mais ou me nos
en tran do na cul tu ra des te Con gres so, de al guns anos 
para cá. A CPI do Orça men to mos trou, co lo cou às
cla ras, ao es cár nio pú bli co, as fe ri das, o que acon te -
cia. Não pen sem V. Exªs que mu dou na es sên cia.
Aque le even to ser viu como um guar da-chuva, sim,
por um cer to tem po, para nin guém mais ser in ves ti ga -
do e as co i sas an da rem nor mal men te. Isso é de plo rá -
vel! Por ou tro lado, pen sa mos nes sa ‘lei da mor da ça’.
Ima gi ne V. Exª que os pro ces sos são pú bli cos, sal vo
as ex ce ções de lei. E se são pú bli cos, por que não pu -
bli cá-los? Se são pú bli cos, como que re mos vol tar ao
pro ces so se cre to? A pu bli ci da de é uma ga ran tia de
to das as par tes, so bre tu do da ci da da nia. Ima gi ne V.
Exª tam bém que a pu bli ci da de é ine ren te à ação par -
la men tar. Enten do que a im pren sa co me te ex ces sos,
mas lem bro e cito mais uma vez o gran de Ca vour,
que foi jor na lis ta, que mos tra va os ex ces sos da im -
pren sa e di zia que tam bém co me te ra ex ces sos. E di -
zia mais: “Não há lei da mor da ça”. Já na épo ca de Ca -
vour, quan do nós ví nha mos de uma in qui si ção bru tal,
fa la va-se: “La stam pa stes sa”. À im pren sa, só à im -
pren sa o di re i to de res pos ta, como bem si tu ou o Se -
na dor Jef fer son Pé res. Nada mais do que isso. Por
isso, V. Exª está de pa ra béns e, mais uma vez, cons ti -
tui essa tri bu na em vi gi lan te dos in te res ses do povo
bra si le i ro nes te Se na do. Mais uma vez, mu i to obri ga -
do pelo apar te.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Se na dor Amir Lan do. 

Re al men te, Se na dor Jef fer son Pé res, a pior co i -
sa que pode acon te cer a uma pes soa pú bli ca é quan -
do ela co me ça a elas te cer, a alar gar de ma is os li mi tes 
da to le rân cia. Mu i tas ve zes, as pes so as fa zem dis -
cur so so bre a éti ca e, em de ter mi na do mo men to, ao
se con tra po rem a uma opi nião, mos tram o má xi mo da 
sua in dig na ção. Entre tan to, no ano se guin te, a sua in -
dig na ção vai di mi nu in do, e, no ano sub se qüen te, di -
mi nui mais ain da, ten do em vis ta as re la ções es ta be -
le ci das, a con vi vên cia fir ma da en tre as pes so as, os
acor dos po lí ti cos fe i tos nos Esta dos, nas vo ta ções; e
aí li mi tes de to le rân cia tão lar gos pas sam a con fron tar 
di re ta men te com aqui lo que pode exis tir de mais no -
bre, que é jus ta men te a pos si bi li da de de fa zer um
man da to res pe i tan do a éti ca na po lí ti ca. 

Por tan to, que ro com par ti lhar do pro nun ci a men -
to que V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res, ini ci al men te
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trou xe a esta Casa, e dos de ma is Par la men ta res que
tam bém tra ta ram des se tema. De ve mos pre zar a de -
mo cra cia. E pre zar a de mo cra cia ne ces sa ri a men te
pas sa pela éti ca na po lí ti ca. Qu an do o Con gres so se
apre sen ta para a opi nião pú bli ca como um bal cão de
ne gó ci os su jos, de um lado a re pre sen ta ção do Go -
ver no Fe de ral e, do ou tro lado, a re pre sen ta ção le gí ti -
ma da so ci e da de plu ral, isso é mu i to ruim para a de -
mo cra cia, é in sus ten tá vel para a de mo cra cia. 

Sr. Pre si den te, com o tem po que me res ta, gos -
ta ria de tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa – e não
po de ria de i xar de fa zê-lo – uma ma té ria pu bli ca da na
re vis ta Veja so bre o Bri ga de i ro que as su miu o Mi nis -
té rio da Ae ro náu ti ca, e que aca bou nas pá gi nas de to -
dos os jor na is, a prin cí pio com uma pos tu ra in dig na da 
e le gí ti ma. É evi den te que to das as pes so as de bom
sen so nes te País en ten de ram com a mais ab so lu ta
cla re za que a po si ção do Bri ga de i ro Wal ter Wer ner
Bräu er em ne nhum mo men to sig ni fi ca va in su bor di na -
ção, que bra de hi e rar quia, quan do fez um co men tá rio 
para a opi nião pú bli ca so bre os fa tos que en vol vi am
uma as ses so ra do Mi nis tro da De fe sa que es ta va
sen do in ves ti ga da na CPI do Nar co trá fi co. Ca bia a
qual quer pes soa pú bli ca des te País fa zer os co men -
tá ri os que o Bri ga de i ro Bräu er fez quan do dis se que
pes so as que exer cem car gos pú bli cos es tão su je i tas
a se rem ata ca das ou elo gi a das, daí pre ci sa rem ter
uma vida trans pa ren te e uma con du ta ili ba da. Esse
co men tá rio ja ma is po de ria ser vis to como uma que -
bra de hi e rar quia, uma con du ta de in su bor di na ção.
Ja ma is! A de mis são do Bri ga de i ro pas sou a ser vis ta
pela opi nião pú bli ca como a ve lha tá ti ca de es con der
o lixo de ba i xo do ta pe te, e isso fi cou mu i to ruim.

Infe liz men te, para to dos nós, a ma té ria da re vis ta 
Veja so bre o Bri ga de i ro ca u sa, por um lado, in dig na -
ção, e, por ou tro lado, uma pro fun da de so la ção. Re fi -
ro-me aos co men tá ri os fe i tos so bre uma per so na li da -
de po lí ti ca. É evi den te que é uma gran de per so na li da -
de po lí ti ca, mas sob mi nha óti ca, abo mi ná vel, com um
com por ta men to ab so lu ta men te abo mi ná vel; é a fi gu ra
de um na zis ta, de Hi tler. Os co men tá ri os que fo ram fe i -
tos pelo Bri ga de i ro in dig na ram não ape nas aque las
pes so as que re pu di am o Ho lo ca us to, não ape nas
aque las pes so as que têm seus co ra ções e suas men -
tes en vol vi das di re ta men te na que le epi só dio ne fas to. 

Co in ci den te men te, até na mes ma se ma na, Se -
na dor Ade mir Andra de, que pre si de a ses são, a re vis -
ta IstoÉ traz vá ri os es tu dos e pes qui sas, com fun da -
men tos na ar que o lo gia e na pe rí cia cri mi nal, que as -
sus tam a opi nião pú bli ca, lem bran do-nos da qui lo que
não po de mos es que cer. No mo men to em que a re vis -
ta IstoÉ pu bli ca a re por ta gem A Arque o lo gia do Ho lo -

ca us to, o Bri ga de i ro Wal ter Wer ner Bräu er não po de -
ria ja ma is di zer que Hi tler se ria uma pes soa de per so -
na li da de sim ples men te dis tor ci da, por que está em
jogo não um des vio éti co de per so na li da de, mas uma
con du ta abo mi ná vel, ra cis ta, que le vou à mor te mi -
lha res de ju de us. 

A re por ta gem à qual me re fe ri in for ma que vá ri -
as téc ni cas de ar que o lo gia e mé to dos fo ren ses de in -
ves ti ga ção cri mi nal têm aju da do ci en tis tas e téc ni cos
po lo ne ses nas es ca va ções em um cam po de con cen -
tra ção pra ti ca men te es que ci do pela his tó ria, na Po lô -
nia. E as des co ber tas, Se na dor Jef fer son Pé res, me -
xem di re ta men te com cada um de nós. São des co ber -
tas que au men tam ain da mais as bru ta li da des de que
já tí nha mos co nhe ci men to, de pes so as as sas si na -
das. Essas in ves ti ga ções fo ram fe i tas com apa re lhos
ci en tí fi cos em pre ga dos em es ca va ções ar que o ló gi -
cas e re ve la ram mais 33 va las co muns, cada uma
com cer ca de 33m por 18m e 6m de pro fun di da de.
Des co briu-se, en tão, que to das as ví ti mas fo ram mor -
tas, as sas si na das co var de men te com um tiro na
nuca, e jo ga das den tro des sas va las. Esses cor pos
fo ram que i ma dos e, de po is, de sen ter ra dos, ain da na
épo ca do na zis mo, do Sr. Hi tler e da sua con fra ria de
co var des e per ver sos, que, te men do que es ses cam -
pos de con cen tra ção fos sem des co ber tos, de sen ter -
ra vam e que i ma vam dois mil cor pos por dia. De po is
pas sa vam um rolo com pres sor, tri tu ran do os res tos
mor ta is des sas pes so as, que eram jo ga dos nas va las
no va men te. So bre elas foi fe i to um belo jar dim que,
du ran te mu i to tem po, ser viu de área para pi que ni que
de mu i tos po lo ne ses. 

Essas são lem bran ças que te mos que tra zer e
que a His tó ria pre ci sa fi car lem bran do para que se jam 
re pu di a das e para que não per mi ta mos que acon te -
çam de novo. Sei que es sas ce nas, es sas fo to gra fi as
de cor pos des pro te gi dos, co var de men te as sas si na -
dos, jo ga dos em vala co mum, não es tão dis tan tes na
His tó ria. 

Se, como re sul ta do des se mo de lo eco nô mi co
per ver so que te mos, fos sem co lo ca dos em va las os
po bres que mor rem de fome, tal vez exis tis sem mais
va las ain da. Qu an tas ví ti mas não há des se tipo de
mo de lo eco nô mi co que mata os po bres, os mi se rá ve -
is, que di vi de uma po pu la ção in te i ra en tre os que po -
dem co mer e os que não têm aces so a um pra to de
co mi da! 

Te mos obri ga ção de, nes ta Casa, re pu di ar es sas 
de cla ra ções fe i tas pelo Bri ga de i ro, como qua is quer
de cla ra ções que le vem a ju ven tu de a se ins pi rar em
pro ce di men tos na zis tas, cru éis e co var des. Não po de -
mos es que cê-los para que a lem bran ça das ví ti mas

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 281



des se tipo de acon te ci men to faça com que, cho ran do
por elas, não per mi ta mos que vol tem a acon te cer.

Por tan to, tra go o meu re pú dio a es sas de cla ra -
ções. Re lem bran do a His tó ria, de ve mos im pe dir que
es sas prá ti cas na zis tas se re pi tam, pois sa be mos
que, em mu i tos mo men tos, ocu pam os co ra ções e
men tes de jo vens bra si le i ros, es con di das nos es con -
de ri jos. E isso nós não po de mos ad mi tir.

Era o que ti nha a di zer. 

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia que é ocu pa da pelo
Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, 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 Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, vi ve mos uma Re pú bli ca tí pi ca, uma de -
mo cra cia ex cep ci o nal, que man tém sob sua égi de
dois po de res le gis la ti vos: um, exer ci do de ma ne i ra
am pla e ge ral pelo Po der Exe cu ti vo, e ou tro, exer ci -
do de ma ne i ra pí fia por aque le que é o de po si tá rio
da so be ra nia po pu lar para fa zer as leis, que é o
Con gres so Na ci o nal.

Afir ma va eu, re cen te men te, re lem bran do Rui,
que só o Con gres so le gis la. Em to das as de mo cra ci -
as mo der nas, são os Con gres sos que fa zem as leis.
No en tan to, a par tir do apên di ce cri a do a teor do art.
62 da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo pá trio le gis la à
von ta de, em abun dân cia, como quer, quan do quer,
plas man do sua von ta de úni ca e ex clu si va como le gis -
la dor mo no crá ti co no ta lhar os com por ta men tos da
so ci e da de.

Esse fato pas sa de sa per ce bi do e a nos sa in dig -
na ção já as si mi lou como na tu ral, nor mal e ne ces sá -
rio. No en tan to, po de ría mos di vi dir as tor res do Con -
gres so: uma, per ma ne ce ain da aqui, a me nor, aque la
que está va zia; a ou tra, está trans la da da para o Pa lá -
cio do Pla nal to. E o Po der Exe cu ti vo ain da de fi ne a
ação da ou tra par te le gis la ti va que fi cou no Con gres so.

Sa be mos que a teor do art. 62, numa in ter pre ta -
ção cor re ta, cla ra e in so fis má vel, ja ma is po de ría mos
ter ad mi ti do o agi gan tar-se do Po der Exe cu ti vo no le -
gis lar. Agi gan tou-se pela com pla cên cia, pela omis são 
e pela fal ta de ca rá ter e de ver go nha de pre ser var
suas fun ções in trín se cas de fa zer as leis. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é isto que 
ve mos a cada dia mais: um Con gres so omis so e sub -
mis so. E, ago ra, o Po der Exe cu ti vo quer gra var na
Cons ti tu i ção uma com pe tên cia le gis la ti va além da -
que la que já pre via o art. 62. Devo di zer que a in ter -
pre ta ção dada, com pla cen te men te ace i ta, foi como
al guém que se co lo cas se ao fla ge lo de i xar, aos pou -
cos, ser am pu ta dos os ór gãos de um cor po le gis la ti -
vo, como acon te ceu no País.

Hoje, ve mos este Con gres so de sa cre di ta do di -
an te da opi nião pú bli ca. Um Con gres so que não pode 
é um Con gres so que não exis te, por que o po der é
exer cí cio, ou se exer ci ta e ele apa re ce, ou não se
exer ci ta e ele some. É isto que vem acon te cen do: a
cada dia o Po der Exe cu ti vo nos pede mais com pe tên -
cia le gis la ti va e nós fi ca mos sem pre com pla cen tes no 
sen ti do de dar con di ções de go ver na bi li da de. 

Nes te mo men to, que ro la vrar meu voto de so li -
da ri e da de e ad mi ra ção ao Pre si den te do Con gres so,
que se le van tou, não na de fe sa de in te res ses me no -
res, mas, sim, na de fe sa da com pe tên cia des te Po -
der, que exer ce a so be ra nia po pu lar. É dis so que pre -
ci sa mos e, nes te mo men to, que ro con cla mar todo o
Po der Le gis la ti vo, o Con gres so, que é a Câ ma ra e o
Se na do re u ni dos, que não é mais do que o povo em
as sem bléia, que ro con vo car a Câ ma ra e o Se na do e
to dos os seus mem bros para que se le van tem na de -
fe sa de algo que é uma ques tão de so bre vi vên cia.
Tra ta-se da le gí ti ma de fe sa de um po der que não
pode de i xar, cada dia mais, trans la dar-se para o Po -
der Exe cu ti vo uma com pe tên cia ex clu si va. Ade ma is,
isso acon te ce em to das as de mo cra ci as do mun do. 

Ago ra, o Se na do apro va um pro je to de mu dan -
ça na Cons ti tu i ção que, no meu en ten der, foi de ma si -
a do. Hou ve con ces sões in su por tá ve is para a so bre vi -
vên cia, in có lu me e dig na, do Po der Le gis la ti vo, so -
bre tu do quan do tra tou da com pe tên cia ex clu si va, que 
fun ci o na va como me ca nis mo e con tra pe so, como era 
o caso do dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 62:

As me di das pro vi só ri as per de rão sua
efi cá cia des de sua edi ção se não fo rem
con ver ti das em lei no pra zo de 30 dias a
par tir de sua pu bli ca ção, de ven do o Con -
gres so Na ci o nal dis ci pli nar as re la ções ju rí -
di cas de las de cor ren tes.

Pelo pro je to apro va do por esta Casa, as re la -
ções ju rí di cas de las de cor ren tes, se não apre ci a das
no pra zo de 60 dias após a re je i ção ou ca du ci da de,
au to ma ti ca men te va le rão. E qual é o Po der Exe cu ti vo 
que não tem po der de pres são para evi tar que o Con -
gres so, a Câ ma ra e o Se na do, apre cie em 60 dias
uma ma té ria des sa na tu re za? O Po der Exe cu ti vo po -
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de rá adi ar ad in fi ni tum a apre ci a ção, por que não se
vota quan do as par tes não que rem, quan do uma das
par tes, o Po der Exe cu ti vo ou o Po der Le gis la ti vo, não
quer.

O que acon te ce, em ge ral, é que o Con gres so,
ge nu fle xo, sem pre aten de aos ape los do Exe cu ti vo –
e aqui falo em Exe cu ti vo in de pen den te men te de
quem seja o Pre si den te da Re pú bli ca. Não me re fi ro a 
esse ou àque le Pre si den te. Po de ria re fe rir-me ao atu -
al, que, en tre edi ção e re e di ção, ba i xou qua se qua tro
mil me di das pro vi só ri as, to das fru to de uma de ci são
ex clu si va e uni tá ria. É o le gis la dor so li tá rio, como di -
zia o Mi nis tro Pa u lo Bros sard; é ele que faz a lei, sem
dis cus são, sem tra mi ta ção.

Ve jam V. Exªs, Srªs e Srs. Se na do res, que,
quan do se quer fa zer uma lei fun da da em uma ne ces -
si da de real, o de ba te é pro fí cuo e ex ten so. To me mos
como exem plo o pro je to de lei so bre fa bri ca ção, ven -
da e por te de ar mas de fogo: como os di fe ren tes po si -
ci o na men tos no de ba te o tem en ri que ci do! Aos pou -
cos, es ta mos ex tra in do do es sen ci al o que é su pér -
fluo, im pró prio, in jus to, inú til, des ne ces sá rio, ab so lu -
ta men te in jus ti fi cá vel. E isso só po de mos fa zer por
meio do de ba te le gis la ti vo. No en tan to, a me di da pro -
vi só ria não pre ci sa de de ba te! Bas ta in clu ir ou em bu tir 
qual quer ma té ria es tra nha em uma re e di ção. Bas ta a
von ta de e a pena, por que, nes sas con di ções, a von ta -
de do rei é lei; nada mais do que essa von ta de, que se 
faz nas ma dru ga das, que se faz nos po rões, que se
faz, às ve zes, até no in te res se pú bli co. Isso pode
acon te cer como bem en ten der o Exe cu ti vo. É isso o
que o povo não quer. O povo está can sa do de um pro -
ces so vi ci a do, des se ema ra nha do, des sa pro fu são le -
gis la ti va, des sa fú ria le gi fe ran te que não leva a lu gar
al gum. O povo está can sa do des sa di fe ren ça en tre o
Bra sil das leis e o Bra sil da re a li da de! É isso que te -
mos que en ten der! 

E eu vim, como te nho dito, para des tru ir as leis!
Não apre sen tei pro je to al gum – que ro de cla rar des ta
tri bu na – por que te mos leis de ma is, leis inú te is, que
não ser vem para nada, leis que não são apli cá ve is.
As leis são sá bi as quan do apli ca das, quan do res pe i -
ta das. A sa be do ria das leis está em sa ber que elas
são ne ces sá ri as, fru to de um ape lo real, so men te as -
sim ela ad qui re fó rum de res pe i ta bi li da de. A lei pode
ser a me lhor elu cu bra ção, uma elu cu bra ção ge ni al,
mas sem pre será uma elu cu bra ção des vin cu la da do
con ví vio so ci al, de uma ne ces si da de de or dem prá ti -
ca. 

Sr. Pre si den te, o que que rem ago ra, e cada vez
mais, é que o Con gres so Na ci o nal abra mão de sua
com pe tên cia.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Pois não.
Ouço o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res  (Blo co/PDT – AM) – No -
bre Se na dor Amir Lan do, eu já ha via mar ca do um
pro nun ci a men to na pró xi ma se ma na – se gun da ou
ter ça-feira – exa ta men te so bre o tema que V. Exª,
com tan ta pro pri e da de, abor da des ta tri bu na e com
ar gu men tos que V. Exª já an te ci pa. Re al men te, este
Con gres so omi tiu-se du ran te dez anos. Po de ria ter
re gu la men ta do a edi ção de me di das pro vi só ri as e
não o fez. Omi tiu-se tam bém, e con ti nua a omi tir-se,
quan do não faz fun ci o nar efe ti va men te as Co mis sões 
Mis tas que ana li sam a ad mis si bi li da de das me di das
pro vi só ri as – 90% de las só exis tem no pa pel. E, ago -
ra, quan do o Se na do, mes mo tar di a men te, re sol ve
dis ci pli nar a ma té ria, eis que o Exe cu ti vo, a pre tex to
de que, na for ma em que foi apro va do nes te Se na do,
po de rá pa ra li sar as vo ta ções nes ta Casa – mero pre -
tex to -, im pe de a apro va ção do pro je to lá na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Impõe uma ne go ci a ção que não sei
onde vai de sem bo car. Re ce io que aca be por ser des -
fi gu ra do o pro je to, e a me di da se tor ne inó cua. De for -
ma que, re pi to, vou abor dar com mais pro fun di da de
esse as sun to na pró xi ma se ma na, mas con gra tu -
lo-me sin ce ra men te com V. Exª não ape nas por ter le -
van ta do o tema, mas tam bém pela ma ne i ra cor re ta e
bri lhan te com que o faz. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Agra de ço
a V. Exª pelo apar te me di an te o qual abor da o pon to
ful cral des sa ques tão, ou seja, a omis são do Con -
gres so – omis são que de i xa pas sar em bran cas nu -
vens as con di ções de ad mis si bi li da de que o pró prio
tex to es ta be le cia. Ora, se o tex to ad mi tia con di ções é
por que as me di das não po di am ser tão am plas e ge -
ra is e nem po di am ver sar so bre to das as ma té ri as, o
que fere vi si vel men te a Cons ti tu i ção. 

Te nho dito – e de fen di a tese no pas sa do – que
se nós, que ju ra mos aqui de fen der a Cons ti tu i ção, de -
fen dês se mos o tex to atu al, por cer to, o Su pre mo,
que, por ou tro lado, la vou as mãos, como Pi la tos, po -
de ria ter dado uma in ter pre ta ção mais rí gi da. Mas, di -
an te da co ni vên cia do Con gres so, o Su pre mo, que
en sa i ou uma re a ção con tra a re e di ção ge ne ra li za da
de me di da pro vi só ria, fez uma le i tu ra des sa aco mo -
da ção, di zen do que essa é uma ques tão que en vol ve
os dois Po de res, e, por tan to – ago ra tra du zo eu -, se o 
Con gres so não zela pela sua com pe tên cia, não se rão 
S. Exªs a fa zê-lo, a en tre ga rem aqui lo que é pró prio
do Po der Le gis la ti vo. A le i tu ra que faço, in ter pre tan do
as de ci sões que se en ca mi nha ram nes se sen ti do, é a
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de que essa era uma ques tão po lí ti ca, e, por tan to, ca -
bia ao Po der Exe cu ti vo e ao Po der Le gis la ti vo di ri -
mi-la. Este é o pon to.

Ve ja mos o que diz o art. 62, ca put:
Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -

si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das
pro vi só ri as com for ça de lei – não era a lei,
eram me di das com for ça de lei; o que ape nas
tem a for ça de lei ain da não é lei – de ven do
sub me tê-las de ime di a to ao Con gres so Na ci o -
nal, que, es tan do em re ces so, será con vo ca do
ex tra or di na ri a men te para se re u nir no pra zo de
cin co dias.

Veja V. Exª que esse con di ci o na men to era um
con tra pe so, um fre io, por que só o po der pode con ter
o po der. Aqui já po de ría mos con ter a fú ria le gi fe ran te
do Po der Exe cu ti vo. E se ti vés se mos fre a do, tal vez
an tes de ele em ba lar nes se pla no in cli na do que leva
ao des cré di to, ao des pre zo e ao de mé ri to o Con gres -
so; se ti vés se mos re a gi do e co lo ca do o fre io que a
Cons ti tu i ção nos con fe re, por cer to, o Po der Exe cu ti -
vo não ou sa ria ex pan dir-se, como se ex pan diu, num
ver da de i ro fu ra cão de me di das pro vi só ri as. 

Por isso, se ti vés se mos apli ca do a Cons ti tu i ção,
que ju ra mos de fen der quan do as su mi mos nes ta Casa,
se ria di fe ren te. E mais: como dis se V. Exª, com mu i ta
pro pri e da de, isso não bas tou. Abri mos mão de um con -
tra pe so e de um fre io, que se ria apre ci ar as me di das de -
las de cor ren tes, por que, se ti vés se mos ne ga do vi gên -
cia e vi gor aos atos de cor ren tes de cer tas me di das im -
pró pri as, so bre tu do as que ca rac te ri zam uma usur pa -
ção bru tal na com pe tên cia es pe cí fi ca na qui lo que é a
re ser va le gal do Con gres so, na qui lo que é ob je to de lei
com ple men tar, na qui lo que é pró prio ex clu si va men te do 
Con gres so – como é tam bém a Lei Pe nal; se ti vés se -
mos ne ga do con se qüên cia de al gum ato, por cer to o
Pre si den te da Re pú bli ca pen sa ria, re fle ti ria, pe sa ria, so -
pe sa ria para emi tir uma me di da pro vi só ria. Mas, como
fo mos flá ci dos, como ace i ta mos tudo com na tu ra li da de, 
ad mi tin do o sur gi men to de um novo Po der Le gis la ti vo.
Não se ace i ta ago ra nem se quer um grão de are ia nes -
sa en gre na gem, que flui na tu ral men te em to das as ma -
té ri as quan do quer, como quer e como bem en ten de.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Amir Lan do, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO) – Con ce do
o apar te ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre
Se na dor Amir Lan do, V. Exª ex pri me, des sa tri bu na, a 
sua frus tra ção e in dig na ção com essa pa li dez que im -
pe ra no Con gres so Na ci o nal no que diz res pe i to à sua 
fun ção le gi fe ran te. Co mun go da mes ma frus tra ção e

que ro es tar nes te time que co me ça a se re vol tar con -
tra esse es ta do de co i sas. É mu i to di fí cil apro var-se
uma lei de um Con gres sis ta nes ta Casa. Lem bro-me
per fe i ta men te bem de que o en tão Se na dor Má rio Co -
vas, hoje re e le i to Go ver na dor de São Pa u lo,
ex-candidato a Pre si den te da Re pú bli ca, um ho mem
que ain da des fru ta de todo um po ten ci al para ser Pre -
si den te da Re pú bli ca, di zia da sua frus tra ção de ter
pas sa do aqui todo esse tem po e não ter con se gui do
apro var um pro je to de lei de sua au to ria. Tra ta-se de
um ho mem que veio para cá com oito mi lhões de vo -
tos, uma fi gu ra res pe i ta dís si ma da po lí ti ca na ci o nal.
Isso é o que te mos vis to to dos os dias, ou seja, pre o -
cu pa mo-nos ape nas em apre ci ar as me di das pro ve ni -
en tes do Po der Exe cu ti vo. Cre io que essa ques tão da 
edi ção de me di das pro vi só ri as, que o Se na do já apro -
vou e atu al men te está tra mi tan do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, é um bom tes te para o Con gres so Na ci o nal.
Sa be mos da in ge rên cia do Po der Exe cu ti vo, que não
con cor da com a ma ne i ra com que ele está sen do
apre ci a do. Te mos tido a opor tu ni da de, emi nen te Se -
na dor Amir Lan do, de apre sen tar al guns pro je tos de
lei que fa vo re cem a po pu la ção bra si le i ra. No en tan to,
ime di a ta men te, re ce be mos co mis sões do Po der Exe -
cu ti vo afir man do que tais pro je tos não são viá ve is, ao
mes mo tem po ex pon do os mo ti vos. Pro cu ram o re la -
tor, que sim ples men te ar qui va o pro je to, quan do não
dá pa re cer con trá rio. Tive a opor tu ni da de de apre sen -
tar uma emen da, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, que
tra ta da re for ma da Pre vi dên cia So ci al, ofe re cen do
um be ne fí cio ao ser vi dor pú bli co em vias de se apo -
sen tar a per ma ne cer em ati vi da de, com um acrés ci -
mo de 30% em seu sa lá rio. Se ria um es tí mu lo aos
ser vi do res pú bli cos a não se apo sen ta rem pre co ce -
men te, prin ci pal men te ten do em vis ta que mu i tos es -
ta vam no auge de sua ca pa ci da de la bo ra ti va e in te -
lec tu al. Isso vem ocor ren do prin ci pal men te nas uni -
ver si da des do nos so País: apo sen tam-se pro fes so -
res e ca te drá ti cos, com a ida de em tor no de 50 anos,
ain da na ple ni tu de de sua ca pa ci da de in te lec tu al.
Não con se gui mos apro var essa lei. Aqui, para se
apro var uma lei, de ve-se apre sen tar o pro je to, ir atrás
dos re la to res e co brar. Há mais de dois anos, es tou
ten tan do apro var um pro je to de lei de mi nha au to ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos, de gran de im por tân cia
para um País, que vai cons tru ir, nos pró xi mos anos,
sete hi dre lé tri cas. Estou es ta be le cen do que deve ha -
ver eclu sas nos rios com pro va da men te na ve gá ve is e
es ca das para os pe i xes, por que es ta mos des tru in do
a nos sa fa u na aquá ti ca. Con ver sei com to dos os Mi -
nis tros, que con cor dam sis te ma ti ca men te com esse
pro je to, que já pas sou por mais de 10 De pu ta dos.

284 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



Mas não con se gui mos apro vá-lo. As Co mis sões não
se re ú nem para apre ci ar es sas ma té ri as, por que che -
ga uma ava lan che de me di das pro vi só ri as, que tam -
bém não são apre ci a das. Apre cio a ma ne i ra jo co sa
com que Se na dor Ney Su as su na co me mo ra os ani -
ver sá ri os das me di das pro vi só ri as. S. Exª traz um
que i jo mu i to bom e um óti mo vi nho, em uma ma ni fes -
ta ção de que está ha ven do uma en xur ra da de me di -
das pro vi só ri as. Gos ta ria, tam bém, de par ti ci par des -
se mo vi men to. Jus ti ça seja fe i ta ao Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que tem
pro cu ra do dar a vi ta li da de de que o Con gres so ne -
ces si ta. É ne ces sá rio que – como V. Exª está fa zen do 
nes te exa to mo men to – te nha mos a exa ta di men são
do nos so Po der e que se ja mos, efe ti va men te, o Po -
der que faz as leis, para que não ocor ra o que acon te -
ceu on tem, quan do che gou aqui um ci da dão, pre si -
den te da Asso ci a ção dos Pro pri e tá ri os de Armas no
Bra sil, e per gun tou com que mo ral ti ra ría mos as ar -
mas do povo bra si le i ro? Ele pen sa que o Con gres so
Na ci o nal não tem mo ral. Tra ta-se de um mo men to
mu i to bom para fa zer mos uma re fle xão, uma in tros -
pe ção. Te mos que mu dar a nos sa sis te má ti ca no que
diz res pe i to à nos sa ca pa ci da de, à nos sa prer ro ga ti va 
de fa zer mos as leis e não abrir mos mão des sa prer ro -
ga ti va. Cum pri men to, por tan to, V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª, com pro pri e da de,
abor da essa ques tão, e te nho aqui gas ta do o meu
ver bo des de há mu i to, ain da no man da to an te ri or.

V. Exª lem brou o en tão Se na dor Má rio Co vas, e
aqui tra ça mos re fle xões sé ri as e pro fun das so bre as
me di das pro vi só ri as. Ain da re cen te men te fa la va com
S. Exª, que re a fir ma va os mes mos pro pó si tos, fru tos
da con ven ção. Exer ce S. Exª uma fun ção exe cu ti va,
mas não pre ci sa de me di das pro vi só ri as para le var a
bom cabo a sua ad mi nis tra ção. Ago ra V. Exª tam bém
quer in te grar esse ba ta lhão. De ma ne i ra al gu ma! V.
Exª já o in te gra com hon ra e a al ti vez, so bre tu do, de
ser aqui um mem bro da Mesa. V. Exª nada mais exer -
ce do que o sa gra do di re i to de le gí ti ma de fe sa na ma -
nu ten ção da com pe tên cia pró pria, ade qua da e ex clu -
si va do Con gres so Na ci o nal, que é le gis lar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gou a
hora de sa ber mos se o Con gres so sabe em bu tir essa
com pe tên cia le gis la ti va eri gi da no Po der Exe cu ti vo
ou se su cum bi rá sob o peso que es ma ga cada vez
mais, já que esse edi fí cio foi cons tru í do so bre as cos -
tas ar ca das do Con gres so, que não sou be de fen der a 
sua com pe tên cia. É isto que se co lo ca hoje: ou va mos 
so bre vi ver, de fen den do a nos sa com pe tên cia, ou tal -
vez te nha mos que re nun ci ar e de i xar essa ex clu si va

com pe tên cia ao Po der Exe cu ti vo e fe char o Con gres -
so. Esse é o es co lho, o di le ma que se co lo ca. É cla ro
que te nho sem pre de fen di do a in te gri da de e a in co lu -
mi da de do Con gres so Na ci o nal. Te nho tam bém de -
fen di do que o Su pre mo não an dou bem na in ter pre ta -
ção da lei, mas, so bre tu do, nós é que tí nha mos a pri -
me i ra e úni ca obri ga ção de de fen der aqui lo que nos
foi con fe ri do pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos
con ti nu ar aga cha dos e aca bru nha dos di an te da vo -
lú pia le gis la ti va do Po der Exe cu ti vo. Não! É ne ces -
sá rio con cla mar a to dos os par la men ta res para que
nos de cla re mos em vi gí lia per ma nen te. Mais uma
vez en fa ti zo a po si ção fir me do Pre si den te Antô nio
Car los Ma ga lhães. É dis so que pre ci sa mos, Srªs e
Srs. Se na do res, Srs. mem bros da Câ ma ra dos De -
pu ta dos! Pre ci sa mos de fen der uma com pe tên cia
que é a nos sa ra zão de ser; não po de mos fi car nes -
sa du pli ci da de le gis la ti va. Quem le gis la, o Po der
Exe cu ti vo ou o Con gres so Na ci o nal? De ve re mos
vol tar ao es tá gio do au to ri ta ris mo, onde, so bre mo -
do, quem le gis la era o Po der Exe cu ti vo? Ha via um
Con gres so de mero faz-de-conta. Não é para isso
que fo mos ele i tos. Não fo mos ele i tos para fa zer par -
te do le gis la ti vo na ci o nal e não as su mir a in te gri da -
de da com pe tên cia de fe ri da ao Po der Le gis la ti vo.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Amir Lan do, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço a
no bre De pu ta da, digo, Se na do ra He lo i sa He le na. É
a jo vi a li da de e o vi gor de V. Exª, que só exis tem na
Câ ma ra, que me fa zem, às ve zes, pen sar...

A Srª He lo i sa He le na  (Blo co/PT – AL) – Ain da
bem que po de mos agi tar os áca ros dos be los e su a -
ves ta pe tes azu is do Se na do. Se na dor Amir Lan do,
eu não po de ria de i xar de fa zer um apar te a V. Exª,
além de com par ti lhar dos apar tes fe i tos pe los Se na -
do res Jef fer son Pé res e Car los Pa tro cí nio. Embo ra
eu não te nha dú vi da de que, como já di zia Drum -
mond, as leis não bas tam, os lí ri os não nas cem das
leis, mu i tas ve zes a po pu la ção, mais do que nin guém, 
sen te que, em bo ra te nha mos um be lís si mo tex to
cons ti tu ci o nal, que é a arma mais im por tan te para um
Par la men tar, se cum prís se mos as nos sas sim pló ri as
obri ga ções cons ti tu ci o na is, evi den te que o País não
es ta ria des te je i to. Se, além de não exer ci tar mos a
nos sa ta re fa bela e no bre, que é a de fis ca li zar o Po -
der Exe cu ti vo no cum pri men to da Cons ti tu i ção, tam -
bém abrir mos mão da nos sa ca pa ci da de le gis la ti va,
de i xar mos que o Se na dor vir tu al Fer nan do Hen ri que,
que quer ser vi ta lí cio, além de vir tu al, além dis so, a
sub mis são do Con gres so Na ci o nal é algo ab so lu ta -
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men te ver go nho so. Por tan to, que ro com par ti lhar da
le gí ti ma in dig na ção de V. Exª. Espe ro que o pou co
que foi apro va do, que foi mu i to pou co... tí nha mos
obri ga ção de di zer ”não” às me di das pro vi só ri as e re -
ti rá-las da Cons ti tu i ção. Se não te mos co ra gem su fi ci -
en te para fa zer isso, que, pelo me nos, pos sa mos,
nes te mo men to, ga ran tir a apro va ção do que já foi fe i -
to e de ba ti do nes ta Casa, que é o mí ni mo que po dia
ser fe i to. Por tan to, com par ti lho da le gí ti ma in dig na ção 
de V. Exª, no sen ti do de que, pelo me nos, pos sa mos
ser aqui lo que nos apre sen ta mos para a so ci e da de
como Con gres so Na ci o nal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª en -
ri que ce, com o vi gor da pa la vra dos jo vens dias, este
ve lho e can sa do pro nun ci a men to.

Qu e ro, en tre tan to, di zer a V. Exª e to dos os Srs.
Se na do res que che gou a hora do con fron to: ou so -
bre vi ve rá o Po der Le gis la ti vo ín te gro e ple no ou tri un -
fa rá o Po der Exe cu ti vo le gis lan do. Che gou a hora de
di zer se cum pri re mos o de ver que o povo nos in cum -
biu le gis lar ou se nós va mos ab di car da le gis la tu ra e
sair des se pro ces so de pa u ta ção do Po der Exe cu ti vo. 
Che gou o mo men to de nos le van tar mos como Con -
gres so Na ci o nal e di zer que só o Con gres so le gis la,
como afir ma va Rui no prin cí pio do sé cu lo. Che gou a
hora de de fen der a dig ni da de do Po der Le gis la ti vo.
Ou so bre vi ve re mos, ou su cum bi re mos di an te da
mas sa le gis la ti va, pro du zi da pelo Po der Exe cu ti vo. 

Não há ou tra es co lha, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res. Che gou a hora do con fron to, va mos à luta 
com fun da men to no sa gra do di re i to de le gí ti ma de fe -
sa, pela so be ra nia do Con gres so, pela in co lu mi da de
le gis la ti va. Não, ao es pú rio e usur pan te pro ces so le -
gis la ti vo ins ta u ra do no Po der Exe cu ti vo. Só o Con -
gres so le gis la. À luta e à vi tó ria. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do,
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. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te 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, Se na do ra He lo í sa He le na, de -
ma is Se na do res, que ro ace i tar e com pre en der a
ran de re per cus são na im pren sa na ci o nal da de -
mons tra ção de fi si o lo gis mo efe ti va da pe los Par la -
men ta res da base go ver nis ta do Con gres so Na ci o nal. 
A Opo si ção não par ti ci pa des sa ati tu de.

Enten do que a im pren sa tem o de ver de de nun -
ci ar o que está acon te cen do, mas gos ta ria de ana li sar 
a ques tão por um ou tro ân gu lo. 

A con ta que a im pren sa apre sen ta à Na ção do
cus to que os Par la men ta res da base go ver nis ta, ou
seja, os Par la men ta res do PPB, do PSDB, do PFL e
do PMDB, que ne go ci a ram com o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, para ver apro va da, em pri me i -
ro tur no, a emen da cons ti tu ci o nal que cria a Des vin -
cu la ção de Re cur sos da União, esse cus to foi apre -
sen ta do como R$300 mi lhões e como algo efe ti va -
men te es can da lo so. Cre io que o tipo de ne go ci a ção,
re al men te, é es can da lo so e me re ce toda a de nún cia
da im pren sa.

Po rém, fico a me per gun tar, Se na dor Amir Lan -
do, por que a im pren sa tam bém não se pre o cu pa com 
uma ques tão que é mu i to mais gra ve do que essa. Se
ana li sar mos o con tex to do Orça men to e o que está
acon te cen do com es ses 300 mi lhões, va mos ver que
isso é uma gota d’água no oce a no, que é algo ab so lu -
ta men te in sig ni fi can te. E, a não ser que os cor rup tos
do Con gres so Na ci o nal – pode exis tir al gum, como V.
Exª ci tou – es te jam pre ten den do ver li be ra das as
suas emen das, para te rem co mis são so bre as obras
re a li za das por es sas emen das, ti ran do es sas ex ce -
ções – pode ha ver al guns ca sos no Con gres so Na ci o -
nal; V. Exª abor dou mu i to bem isso em seu dis cur so -,
o res to des ses 300 mi lhões vai para obras, que fo ram
des ti na das, pen sa das, so li ci ta das por Pre fe i tos, De -
pu ta dos Esta du a is, Assem bléi as Le gis la ti vas e Go -
ver na do res de Esta do. Esses re cur sos não vão voar e 
de sa pa re cer; se rão apli ca dos em be ne fí cio da so ci e -
da de. É evi den te que com ex ce ção – como bem ci tou
V. Exª – de al gum De pu ta do ou Se na dor cor rup to que
pre ten da ga nhar co mis são so bre a obra para a qual
ele des ti nou a emen da. Pode ha ver. Não es tou aqui
di zen do que haja isso, mas V. Exª lem brou bem. Mas,
isso é mi ga lha; R$300 mi lhões são mi ga lhas. Além de 
ser mi ga lha, pelo me nos 90% se rão apli ca dos em be -
ne fí cio da po pu la ção.

Eu que ria que a im pren sa, Se na dor Amir Lan do, 
mos tras se ao povo bra si le i ro, di a ri a men te, as con tas
des ta Na ção. Que mos tras se ao povo bra si le i ro que o 
Go ver no Fer nan do Hen ri que am pli ou a dí vi da in ter na
des te País de R$ 60 bi lhões para R$400 bi lhões, pra -
ti ca men te em sete ve zes. E nós pa ga mos de ju ros
aos ban que i ros na ci o na is, aos in ves ti do res da es pe -
cu la ção fi nan ce i ra, àque les que so bre vi vem não às
cus tas do tra ba lho, mas às cus tas do di nhe i ro, gas ta -
mos com essa gen te em mé dia R$6 bi lhões por mês,
só com a dí vi da in ter na bra si le i ra. São R$6 bi lhões! E
nós so mos o úni co País do mun do cuja Cons ti tu i ção
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es ta be le ce que não pode ha ver emen da no Orça -
men to para mo di fi car o di nhe i ro des ti na do ao pa ga -
men to do ser vi ço da dí vi da. Está no art. 166 da Cons -
ti tu i ção da Re pú bli ca, quan do se fala na pos si bi li da de 
de mu dan ça no Orça men to de emen da or ça men tá ria. 
Reza o item II do §3º des se ar ti go:

“II – in di quem os re cur sos ne ces sá ri os, 
ad mi ti dos ape nas os pro ve ni en tes de anu la -
ção de des pe sa...”

Qu an do emen da mos o Orça men to, o que nós
po de mos fa zer? Ti ra mos de um se tor e co lo ca mos
em ou tro, é ló gi co, pois nós não po de mos au men tar
des pe sas. Só há um se tor do qual não se pode ti rar
di nhe i ro. Está na Cons ti tu i ção que não se pode ti rar
ne nhum re cur so, ne nhum cen ta vo des ti na do ao ser vi -
ço da dí vi da. Aliás, essa re gra foi de fi ni da, à épo ca,
de ma ne i ra ir re gu lar, por que não cons ta va de ne nhu -
ma pro pos ta bá si ca às vés pe ras da ela bo ra ção do
tex to fi nal. Eu já ten tei ti rar esse dis po si ti vo da Cons ti -
tu i ção, mas não con se gui apro var emen da cons ti tu ci -
o nal mi nha nes se sen ti do. 

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Ade mir Andra de, an tes que V. Exª mude a di re ção 
do sá bio pro nun ci a men to com que brin da esta Casa,
para si tu ar me lhor a mi nha po si ção. Gos ta ria de di zer
que as de nún ci as cor ren tes su ge rem a exis tên cia de
uma se gun da fase no pro ces so de li be ra ção de ver -
bas do Orça men to: a ne go ci a ção en tre Exe cu ti vo e
par la men ta res. É evi den te que eu não pos so acu sar
nin guém, mas essa é a le i tu ra que a po pu la ção faz do
que vem acon te cen do. Nós, par la men ta res, te mos a
le gí ti ma fa cul da de de ofe re cer emen das, emen das
que de ve ri am flu ir na tu ral men te, aten den do, so bre tu -
do, à ex ce lên cia das res pec ti vas pro pos tas. Mas o
que se ob ser va é que nos de ram a fa cul da de de ofe -
re cer emen das, mas a li be ra ção das ver bas a elas
cor res pon den tes faz par te de uma se gun da ro da da
de ne go ci a ções que me pa re ce im pró pria numa de -
mo cra cia, onde a von ta de da lei deve ta lhar a con du -
ta, deve ser so be ra na e sub me ter as ações do Po der
Exe cu ti vo que, me di an te um cro no gra ma, deve li be -
rar es ses re cur sos. Ve ri fi ca mos, po rém, que se de i xa
essa li be ra ção para o fi nal para cri ar con di ções de
bar ga nha e esse com por ta men to é de plo rá vel para
am bas as par tes – para quem se sub me te à ne go ci a -
ção e para quem usa essa mo e da de tro ca. Esse é o
meu pon to de vis ta. Jun te-se a isso a de pen dên cia bru -
tal do par la men tar cri a da por meio de uma re mu ne ra -

ção aba i xo de suas ne ces si da des. Te mos que aca bar
com a hi po cri sia de di zer que ga nha mos de ma is di an te
do sa lá rio mí ni mo. É evi den te que isso é ver da de, mas
é evi den te tam bém que as nos sas obri ga ções po lí ti cas
e eco nô mi cas são bem su pe ri o res às do ci da dão. Não
que ro di zer que o ci da dão deva es tar sa tis fe i to com
essa mi se rá vel re mu ne ra ção cha ma da sa lá rio mí ni mo,
mas esse é ou tro pon to. Qu e ro de i xar mu i to cla ro que
acho le gí ti ma a pos tu la ção des ses re cur sos, pois sa be -
mos que as nos sas re giões pre ci sam de re cur sos, mas
a bar ga nha é de plo rá vel. Obri ga do pelo apar te e des -
cul pe-me por essa in tro mis são no ra ci o cí nio de V. Exª. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Agra de ço-lhe pelo apar te, Se na dor Amir Lan do. 

Qu e ro re gis trar que gran de par te des sa su je i ra
par te do Exe cu ti vo, pois nós tra ba lha mos um Orça -
men to que o Exe cu ti vo nos man da, nós o es tu da mos
bas tan te, pas sa mos aqui no i tes em cla ro dis cu tin do-o 
e ana li san do-o, pro po mos mo di fi ca ções nes se Orça -
men to, te mos um tra ba lho can sa ti vo de ne go ci a ção,
de re u niões nas co mis sões téc ni cas e nas nos sas
ban ca das, re ce be mos de ze nas e de ze nas de pre fe i -
tos que vêm nos so li ci tar emen das in di vi du a is. Des -
pen de mos um es for ço enor me no sen ti do de ver
aten di do o in te res se do povo via Orça men to. Nada
obs tan te isso, de po is, o Go ver no sim ples men te se gu -
ra os re cur sos para fa zer esse tipo de ne go ci a ção,
não cum pre a sua obri ga ção, o seu de ver de obe de -
cer o Orça men to, de res pe i tar a von ta de dos par la -
men ta res e a sua pró pria von ta de – afi nal, ele é res -
pon sá vel pela ela bo ra ção de mais de 90% do Orça -
men to. Por tan to, o Exe cu ti vo tem a ma i or par te da
cul pa nes se pro ces so. O que la men to é que a base
go ver nis ta, os par la men ta res do PMDB, do PFL,
PPB, do PSDB – com ex ce ções, Se na dor Amir Lan do 
– de i xem-se se du zir por tão pou co. 

E ve jam o que acon te ceu on tem: foi apro va da,
em pri me i ro tur no, uma emen da cons ti tu ci o nal cha -
ma da Des vin cu la ção de Re ce i tas da União. Ve jam a
fal ta de ló gi ca des ses par la men ta res: apro va ram on -
tem uma emen da cons ti tu ci o nal em pri me i ro tur no –
ain da vai ha ver o se gun do tur no e de po is dois tur nos
no Se na do Fe de ral – que per mi te a des vin cu la ção de
20% das re ce i tas para a União para que o Pre si den te
da Re pú bli ca os use como bem qui ser e en ten der.
Quer di zer, nós li be ra mos os re cur sos para o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so usar da ma ne i ra
lhe aprou ver. O in te res san te é que foi es ta be le ci do
que essa re gra du ra ria até 2003...

O Fun do de Esta bi li za ção Fis cal foi cri a do em
subs ti tu i ção ao cha ma do Fun do So ci al de Emer gên -
cia – de po is que des co bri ram que os re cur sos eram
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usa dos em ban que tes pa la ci a nos, mu dou-se o nome
para Fun do de Esta bi li za ção Fis cal. Ha via o com pro -
mis so do Pre si den te da Re pú bli ca de não con ti nu ar
com esse Fun do de Esta bi li za ção Fis cal, mas ago ra
ele traz essa mes ma me di da com um novo nome:
Des vin cu la ção de Re ce i tas da União. 

Quer di zer, os par la men ta res da base go ver nis -
ta tro cam a apro va ção de suas emen das por mu i to
pou co – suas emen das são mu i tas ve zes pe que nas,
emen das de R$75 mil, R$50 mil, R$100 mil, para a
cons tru ção de obras nas suas ba ses. Agin do as sim,
dão li ber da de ao Pre si den te da Re pú bli ca de abo ca -
nhar, de tra zer para si, para o seu co man do e para a
sua di re ção, 20% das re ce i tas vin cu la das da União.
Com isso, Sua Exce lên cia pode fa zer a po lí ti ca que
qui ser. 

Se um go ver na dor de opo si ção o cri ti ca ou lhe
faz uma su ges tão com a qual não con cor da, Sua
Exce lên cia per se gue esse go ver na dor e não li be ra
con vê ni os, di nhe i ro, obras etc., para o es ta do da que -
le go ver na dor. Se um pre fe i to não faz par te da base
go ver nis ta, ele tam bém é per se gui do e não tem li be -
ra dos re cur sos; se é da base go ver nis ta e se sub me te 
às de ter mi na ções e às im po si ções do Po der Exe cu ti -
vo e da que les que dão sus ten ta ção ao seu de sem pe -
nho aqui no Con gres so Na ci o nal, são li be ra dos os re -
cur sos. 

O par la men tar está en tre gan do mil por dez, os
par la men ta res es tão en tre gan do ao Pre si den te da
Re pú bli ca mil e re ce ben do dez. Essa é a ne go ci a ção
que está sen do fe i ta e que está sen do tão cri ti ca da
pela gran de im pren sa na ci o nal.

Con cor do com as crí ti cas, acho que é de ver da
im pren sa fa zer o que está fa zen do, mas eu fi ca ria
mu i to mais fe liz se a im pren sa bra si le i ra, di a ri a men te, 
de nun ci as se os ju ros do ser vi ço da dí vi da que o Go -
ver no está pa gan do, o cres ci men to da dí vi da ex ter na
bra si le i ra da épo ca em que o Pre si den te as su miu até
os dias de hoje, o au men to da dí vi da in ter na da épo ca 
em que as su miu até os dias de hoje. Tem que ser de -
nun ci a da essa re gra imo ral da Cons ti tu i ção bra si le i ra
que não per mi te – é a úni ca Cons ti tu i ção do mun do
que diz isso – re ma ne jar re cur sos des ti na dos ao ser -
vi ço da dí vi da, ao pa ga men to do ser vi ço da dí vi da pú -
bli ca bra si le i ra.

A im pren sa de ve ria ba ter nes sa te cla tam bém,
por que as sim le van ta ria o povo bra si le i ro, cha ma ria a
aten ção da que les que não es tão dan do a de vi da im -
por tân cia ao pro ces so po lí ti co. Afi nal de con tas, este
País é do povo, este País não é de um ci da dão em
par ti cu lar, não é de um rei, não é de um pre si den te, de 
um se na dor ou de um de pu ta do: este País é do povo

bra si le i ro e o povo bra si le i ro pre ci sa ter aces so a essa 
in for ma ção para fa zer cres cer a sua in dig na ção e fa -
zer mu dar essa tris te re a li da de que es ta mos vi ven do.

Eu tam bém gos ta ria de fa lar so bre a ques tão da
re for ma tri bu tá ria, que de ve ria ter ma i or aten ção por
par te da im pren sa. Nes se fim de ano, tive o gra to pra -
zer de fa zer uma vi a gem ao país que tem o do mí nio
do pla ne ta hoje: os Esta dos Uni dos, que têm as ma i o -
res for ças ar ma das do pla ne ta. É um país com prin cí -
pi os lou vá ve is, es pe ci fi ca men te o prin cí pio da de mo -
cra cia, do res pe i to aos di re i tos das pes so as. O ca pi ta -
lis mo exis ten te na que le país leva a um ou tro pro ces -
so de dis cus são.

Vi si tei o in te ri or dos Esta dos Uni dos, an dei de
car ro, an dei pe las es tra das, vi si tei as ci da des. É re al -
men te um ou tro mun do, uma ou tra re a li da de. Aque le
é um país rico não só por que ex plo ra os pa í ses mais
po bres do Ter ce i ro Mun do, mas tam bém por que têm
re gras fun da men ta is. Estou me re fe rin do à re for ma
tri bu tá ria. Nos Esta dos Uni dos, há mi lha res de es tra -
das, mi lha res de ca sas, con for to por todo o lado. Lá
tam bém exis te gen te po bre, aban do na da, mas não
exis te fa ve la. É um país ex tre ma men te avan ça do.
Por quê? Por que exis te um pro ces so de tri bu ta ção
que é ló gi co e que não per mi te essa in de cên cia exis -
ten te no Bra sil: de um lado, a so ne ga ção e, de ou tro
lado, a cor rup ção do apa re lho ar re ca da dor.

Ao as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca pela pri -
me i ra vez, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
de ve ria ter-se pre o cu pa do com a re for ma tri bu tá ria ao 
in vés de que rer aca bar com o mo no pó lio do pe tró leo,
com o mo no pó lio das te le co mu ni ca ções, com a ca bo -
ta gem.

Nos Esta dos Uni dos, quan do se com pra al gum
pro du to em qual quer loja, por mais hu mil de que esta
seja, há um pre ço e, em cima do pre ço, a taxa e a nota 
fis cal. Não se com pra nada na que le país sem que
seja emi ti da uma nota fis cal. Hos pe da-se em um ho tel 
com uma diá ria de US$80, por exem plo, mas, quan do 
se paga, ve ri fi ca-se que o pre ço fi nal é de US$92 ou
US$93, por que a taxa do Go ver no já está in clu í da.
Com pra-se uma má qui na fo to grá fi ca, um sa pa to ou
uma gra va ta, lan cha-se num res ta u ran te, e, quan do
se efe tua o pa ga men to, ve ri fi ca-se que, no pre ço fi -
nal, está in clu í da a par te do Go ver no.

É um Go ver no que tem mu i to di nhe i ro, por que o
povo gas ta. Por tan to, é pre ci so que o Go ver no ar re -
ca de de uma ma ne i ra sim ples e fá cil, com a co bran ça
de uma taxa por fora. E não va mos di zer que isso só
acon te ce nos Esta dos Uni dos, que é um país de pri -
me i ro mun do. No Uru guai, um país de três mi lhões de 
ha bi tan tes, o mes mo acon te ce: com pra-se e, na mes -

288 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



ma hora, pa ga-se o per cen tu al do Go ver no, ou seja,
no pre ço fi nal de qual quer pro du to está in clu í da a taxa 
do Go ver no. Isso evi ta a so ne ga ção, a cor rup ção do
apa re lho ar re ca da dor.

E há mais, Se na dor Amir Lan do. V. Exª fa lou dos 
Par la men ta res que, às ve zes, têm de se va ler de ou -
tras for mas para com pen sa rem o sa lá rio que re ce -
bem. Va mos ana li sar o que acon te ce nos Esta dos
Uni dos: o sa lá rio de um par la men tar como nós é de
US$6 mil por mês, e o sa lá rio mí ni mo é de US$700.
Por tan to, na que le país, o sa lá rio de um par la men tar é
nove ve zes ma i or que o sa lá rio mí ni mo. Os imi gran -
tes ga nham qua se US$700. Re fi ro-me aos me xi ca -
nos, es pa nhóis e la ti nos que vão para lá para se rem
la va do res de pra to, var re do res de rua, pe dre i ros ou
car pin te i ros. Mas a di fe ren ça dos sa lá ri os é de um
para nove. Ga nha mos, Se na dor Amir Lan do, qua se
60 sa lá ri os mí ni mos. Se é pou co para nós, ima gi ne
para o po bre co i ta do que man tém a fa mí lia e os fi lhos
com esse mí se ro sa lá rio mí ni mo! Isso não pode ocor -
rer. Não po de mos pen sar ou fa lar em au men to para
nós sem an tes pen sar mos no au men to e na igual da -
de para to dos. Po de mos ir a qual quer país da Eu ro -
pa...

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi ta-me
V. Exª um pe que no apar te no va men te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Co mun go in -
te i ra men te com a po si ção de V. Exª. Eu dis se que o
que re mu ne ra mos não é sa lá rio mí ni mo, não é sa lá rio 
de so bre vi vên cia, mas uma mera re pre sen ta ção fic ta
da qui lo que se ria es sen ci al para a so bre vi vên cia do
ci da dão. É evi den te que sou fa vo rá vel ao au men to do 
sa lá rio mí ni mo – não há dú vi da quan to a isso –, como
tam bém sou fa vo rá vel ao au men to do nos so sa lá rio.
Não po de mos fi car com essa hi po cri sia, por que o que 
há por trás dis so é um con dão de sub mis são do Con -
gres so, uma for ma de do mi nar e de tor nar o Con gres -
so dó cil, pois é um Con gres so que não quer ofen der
nin guém na es pre i ta de al gu ma van ta gem. Essa é
uma re a li da de. Evi den te men te, exis tem ex ce ções, e
a gran de ma i o ria não está nis so, mas, na ver da de,
esse Con gres so está mu i to acu a do. Pre ci sa mos de
um mí ni mo de in de pen dên cia, e a in de pen dên cia co -
me ça pelo me nos com a sa tis fa ção da que las obri ga -
ções ine ren tes ao car go. É isso que que ro di zer. Não
es tou que ren do au men tar a nos sa re mu ne ra ção e de -
i xar o tra ba lha dor nes sa si tu a ção ir ri só ria do sa lá rio
mí ni mo.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Com pre en di per fe i ta men te. Con cor do com V. Exª.

Com pa ran do o nos so sa lá rio ao da ma i o ria da po pu la -
ção, sei que o que ga nha mos é mu i to ele va do, em bo ra 
não seja su fi ci en te para as nos sas pró pri as des pe sas.
Eu, por exem plo, te nho ati vi da des ex ter nas, por que,
se fos se vi ver ape nas com o sa lá rio de Se na dor, eu te -
ria mu i ta di fi cul da de na mi nha vida. Ape sar dis so, não
ace i to e não ad mi to qual quer dis cus são de au men to
sa la ri al nos so en quan to não se pen sar no au men to do
sa lá rio da so ci e da de bra si le i ra.

V. Exª pode ob ser var que, em qual quer país eu -
ro peu, em qual quer país do Pri me i ro Mun do, a di fe -
ren ça sa la ri al, no má xi mo, é de um para dez; não
exis te di fe ren ça ma i or do que essa. Em pa í ses como
a Su é cia, a di fe ren ça é de um para três. Se nos Esta -
dos Uni dos, que é o gran de país do sis te ma ca pi ta lis -
ta, o sa lá rio mí ni mo é de qua se US$700 e um par la -
men tar como nós ga nha US$6 mil, não é jus to que
aqui que i ra mos au men tar o nos so sa lá rio. Não falo de 
mim e nem de V. Exª, mas mu i tos aqui tra ta ram dis so
e até ame a ça ram fa zer gre ve no Con gres so Na ci o -
nal. Hou ve essa ame a ça no ano pas sa do, Se na do ra
He lo i sa He le na. Os ju í zes do Bra sil fi ze ram isso,
como tam bém o fi ze ram os par la men ta res.

To dos nós po de mos que rer au men to de sa lá rio e
me lho ria das nos sas con di ções de vida, mas, fun da -
men tal men te, de ve mos ter a com pre en são das di fi cul -
da des pe las qua is pas sam o povo bra si le i ro com esse
sa lá rio mi se rá vel, com esse sa lá rio de fome.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, por -
tan to, de ve ria tra tar com mais cu i da do da re for ma tri -
bu tá ria e não ape nas ana li sar se o Esta do, o Mu ni cí -
pio ou a União vão ter mais, ou tra zer todo o di nhe i ro
para si para fa zer po lí ti ca com ele. Fun da men tal men -
te, Sua Exce lên cia de ve ria aca bar com a so ne ga ção
e com a cor rup ção do apa re lho ar re ca da dor no Bra sil. 
Esse é o gran de mal des te País. O Uru guai já su pe -
rou esse mal. Os Esta dos Uni dos, que é uma gran de
po tên cia – ali há con for to por todo o lado –, su pe rou
esse pro ble ma, por que têm um apa re lho ar re ca da dor
sé rio. Na que le país, quem não paga Impos to de Ren -
da e não cum pre com suas obri ga ções vai para a ca -
de ia. Não é um país de pri vi le gi a dos, de ri cos, onde
um ci da dão, por ter di nhe i ro, não é pu ni do. Se na do ra
He lo i sa He le na, eu gos ta ria de ver se, no Bra sil, o
Mike Tyson iria para a ca de ia! Te nho cer te za de que
isso não acon te ce ria. São es ses exem plos que te mos 
de ob ser var, para mu dar mos a nos sa si tu a ção.

O dis cur so de V. Exª, Se na dor Amir Lan do, cha -
mou-me mu i ta a aten ção. Estou fa lan do de mu i tas
ques tões com base no que V. Exª abor dou.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – (Fa -
zen do soar a cam pa i nha.)
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Já vou en cer rar o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den -
te.

Tam bém te nho elo gi os a fa zer ao Pre si den te
Anto nio Car los Ma ga lhães, por S. Exª ter to ma do a
de ci são de “to car para a fren te” a re gu la men ta ção da
edi ção de me di das pro vi só ri as. Mas já es tou pre o cu -
pa do, Se na dor Amir Lan do. Não sei se V. Exª leu os
jor na is de hoje, mas o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães foi con vi da do para um jan tar on tem com o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. E o as sun to tra -
ta do foi a edi ção de me di das pro vi só ri as. O Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que ten ta con ven cer o Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal a ad mi tir de ter mi na das mu -
dan ças que lhe per mi tam fa zer me di das pro vi só ri as
so bre ma té ri as tri bu tá ri as e fi nan ce i ras, que são as
mais im por tan tes.

É evi den te que o diá lo go, a re a li za ção de um
jan tar são for mas de se ter um bom tra ta men to...

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Espe ro
que as es ca da ri as da Igre ja do Se nhor do Bon fim se -
jam mais for tes. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
O Pre si den te é um ho mem fir me nas suas po si ções e
o PFL, na Câ ma ra dos De pu ta dos, está fir me na apro -
va ção da emen da como ela saiu do Se na do Fe de ral.
Mas, o Pre si den te já afir mou que, se os De pu ta dos
ad mi ti rem um acor do, S. Exª não será im pe di men to
ao en ten di men to. Pre o cu pa-me a in ter fe rên cia do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so até nes se
pon to, ou seja, além de tra tar os Par la men ta res de
ma ne i ra ge ral com fi si o lo gis mo, pren der os re cur sos
que per ten cem ao povo. A obri ga ção do Pre si den te
da Re pú bli ca é a de li be rar es ses re cur sos de ma ne i -
ra na tu ral por que eles fa zem par te do Orça men to, es -
tão pre vis tos nas des pe sas, e não re tê-los para fa zer
ne go ci a ções como as que es tão sen do fe i tas.

Os jan ta res, os as sé di os tam bém pre o cu -
pam-me. Temo que a Câ ma ra dos De pu ta dos não
man te nha a po si ção ado ta da nes se lon go pro ces so
de ne go ci a ção. O pro je to já per mi te que a me di da
pro vi só ria pre va le ça por 60 dias, pror ro gá ve is por
mais 60 dias e, ain da as sim, o Pre si den te da Re pú bli -
ca não o ace i ta.

Fi na li zo meu pro nun ci a men to dan do um re ca do
ao povo bra si le i ro. Ape sar de to das es ses acon te ci -
men tos, sou oti mis ta com re la ção à vida do pró prio
povo, que, evi den te men te, de pen de mu i to dele mes -
mo, da sua cons ciên cia, da sua com pre en são. Ao in -
vés de o povo pen sar que o Con gres so é uma Casa
de in com pe ten tes e de cor rup tos e que po lí ti ca é co i -
sa de mar gi nal – a te le vi são, in fe liz men te, pas sa essa 

ima gem, e a clas se do mi nan te, às ve zes, de mons tra
isso, mas, no fun do, ela é quem mais sabe fa zer po lí ti -
ca por que o faz apro ve i tan do-se da mi sé ria alhe ia – o
povo deve re fle tir no sen ti do de que não exis te ou tra
for ma de cor ri gir os er ros da nos sa so ci e da de que
não a da luta po lí ti ca. Não exis te na ção que não seja
co man da da por po lí ti cos. Não exis te ou tra for ma:
para se cor ri gir os er ros das nos sas re la ções so ci a is
tem-se de sa ber fa zer po lí ti ca. O povo tem que com -
pre en der que sa ber fa zer po lí ti ca é o que pode mu dar
a sua vida, e não se re vol tar con tra a po lí ti ca – vo tar
em bran co, não vo tar, não fa zer cam pa nha, ter ódio
dos po lí ti cos. Não é esse o ca mi nho; o ca mi nho do
povo é fa zer po lí ti ca. Esse é o ca mi nho da es pe ran ça. 
Esse é o ca mi nho da mu dan ça. Esse é o ca mi nho
para se cons tru ir uma so ci e da de mais jus ta e mais
fra ter na.

O povo co me te er ros, te mos que ser cla ros nes -
se as pec to. Como po dem ter sido ele i tos De pu ta dos
cor rup tos, De pu ta dos li ga dos a nar co trá fi co, como os
que fo ram cas sa dos re cen te men te, De pu ta dos como
o Sér gio Naya? Enfim, há Par la men ta res que não têm 
a me nor con di ção de es tar aqui, por fal ta de éti ca e
por uma sé rie de ou tras co i sas. Po rém, quem os trou -
xe para cá? Foi a po pu la ção. 

O ape lo que faço é para que o povo pres te mu i ta 
aten ção na po lí ti ca, va lo ri ze seu voto – dis cu ta, ana li -
se, pen se, re fli ta –, não o dê em tro ca de um be ne fí cio 
re ce bi do à úl ti ma hora, às vés pe ras da ele i ção.

A mi nha pa la vra é de es pe ran ça e de fé no fu tu -
ro des te País e na me lho ria das con di ções de vida do
nos so povo, pela sua pró pria cons ciên cia, pelo cres -
ci men to des sa cons ciên cia e pelo seu po der de par ti -
ci pa ção nas mu dan ças que tan to al me ja mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – De

acor do com o § 1º do art. 17 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, con ce do a pa la vra ao emi nen te Se -
na dor Tião Vi a na.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR TIÃO VIANA, NA SESSÃO
DE 14-1-2000, QUE, RETIRADO PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Se na dor Ma u ro Mi ran da 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do da pas sa -
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gem do “Dia Inter na ci o nal da Ju ven tu de”, a 31 de ou -
tu bro do ano pas sa do, fiz uso da pa la vra, nes ta mes -
ma Tri bu na, para re gis trar a data. Na opor tu ni da de,
pro cu rei fo ca li zar as pec tos con si de ra dos fun da men -
ta is para a com pre en são do com por ta men to atu al dos 
jo vens, em nos so País e no res to do mun do, bas tan te
di fe ren te da que le ob ser va do há três ou qua tro dé ca -
das atrás.

Fi xei-me, en tão, numa es pé cie de “en ve lhe ci -
men to pre co ce” da ju ven tu de, por ado tar idéi as e
com por ta men tos con ser va do res, subs ti tu in do o an -
se io por mu dan ças – que tão bem ca rac te ri za ra os jo -
vens a par tir de me a dos da dé ca da de 1960 – por “um
pro fun do es ta do de apa tia di an te do sta tus quo, fa -
zen do en tor pe cer a gran de ma i o ria de nos sos jo -
vens”. Dis so re sul ta ria, como fiz ques tão de fri sar, o
acen tu a do afas ta men to da mo ci da de do de ba te po lí ti -
co, ven do nele algo dis tan te e que não lhe diz res pe i -
to.

Vol to ao tema, Se nhor Pre si den te, por que es tou 
con ven ci do de que esse qua dro não pode per du rar,
sob pena de as si nar mos a sen ten ça con de na tó ria de
nos so fu tu ro. Com efe i to, não há como ima gi nar um
Bra sil em con di ções mu i to me lho res das que hoje te -
mos se não hou ver o en ga ja men to dos jo vens no pro -
ces so de con so li da ção da de mo cra cia e de aden sa -
men to do con ce i to de ci da da nia.

Tomo, a pro pó si to, por re fe rên cia, um acon te ci -
men to do fi nal de 1999 que em mu i to me cha mou a
aten ção. Re fi ro-me ao Pro je to O País que Qu e re mos, 
es plên di da re a li za ção com par ti lha da pelo Uni cef –
Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia; a ANDI –
Agên cia de No tí ci as dos Di re i tos da Infân cia; a Fun -
da ção Athos Bul cão – res pon sá vel pelo Jor nal Rad -
cal, vol ta do pre fe ren ci al men te para ado les cen tes e
jo vens ma tri cu la dos na rede pú bli ca de en si no; a Fun -
da ção Ode brecht; o Cen pec – Cen tro de Estu dos e
Pes qui sas em Edu ca ção, Cul tu ra e Ação Co mu ni tá -
ria; e a Fun da ção Pa dre Anchi e ta, por sua TV Cul tu -
ra-São Pa u lo.

Após re ce ber mais de mil e tre zen tos tra ba lhos,
fru to da con tri bu i ção en vi a da por cer ca de dois mil e
qui nhen tos jo vens re si den tes nos mais di ver sos pon -
tos do ter ri tó rio na ci o nal, o Pro je to pro du ziu seu do cu -
men to fi nal, a Car ta do Ado les cen te, cu jos prin ci pa is
tó pi cos fo ram de ba ti dos em pro grama es pe ci al da TV
Cul tu ra. Ana li san do a Car ta, sín te se do País com o
qual nos sos jo vens so nham, vê-se que os prin cí pi os
que a em ba sam es tão ali cer ça dos na éti ca e na von -
ta de de ver vi to ri o sa uma so ci e da de fra ter na e so li dá -
ria.

Em suma, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se -
nho res Se na do res, a ju ven tu de bra si le i ra an se ia por
um Bra sil que re for ce os va lo res do amor, da fra ter ni -
da de e da so li da ri e da de; que va lo ri ze a Edu ca ção, do -
tan do-a de re cur sos di dá ti cos e prá ti cas pe da gó gi cas
que in cen ti vem os alu nos a pen sar des de cedo, pre pa -
ran do-os para o tra ba lho e para a vida.

Mais, ain da: a Car ta de fen de a as so ci a ção en tre 
em pre sas e Po der Pú bli co para a pro mo ção de cur -
sos de ca pa ci ta ção pro fis si o nal. Essa ju ven tu de es -
pe ra que, ao mes mo tem po em que lhe se jam ofe re ci -
das opor tu ni da des de tra ba lho, te nha aces so à di ver -
são em paz, com la zer in te li gen te. So nha com um
País re ple to de vi las olím pi cas e com aten di men to in -
te gral para as cri an ças e os ado les cen tes, de modo a
ven cer a bar re i ra da ex clu são so ci al.

Por fim, lem bra o do cu men to a ne ces si da de de
se va lo ri zar a arte, so ci a li zan do-a; a ur gen te re no va -
ção dos di ver sos me i os de co mu ni ca ção, tor nan do-os 
ver da de i ra men te ali a dos da ju ven tu de; a exis tên cia
de uma jus ti ça igual para to dos. Des ta co, com a ên fa -
se ne ces sá ria, o úl ti mo tó pi co da Car ta: “O País que
que re mos tem au to ri da des que abrem por tas, ja ne las 
e as sen tos de seus con se lhos, co mi tês, se cre ta ri as e
mi nis té ri os para que os jo vens, or ga ni za dos, fa çam
po lí ti ca”.

Pen so ser essa a ques tão cru ci al, exa ta men te
por fo ca li zar a po lí ti ca, ou seja, o cer ne das re la ções
de po der exis ten tes no in te ri or da so ci e da de. Nes se
sen ti do, ima gi no que a pri me i ra me di da a ser as su mi -
da pe los jo vens é subs ti tu ir a apa tia pela par ti ci pa ção. 
Esse será o pas so de ci si vo para dar ma te ri a li da de
aos prin cí pi os que de fen dem. Par ti ci par da po lí ti ca
para re no vá-la!

Este ano, que ora se ini cia, é por de ma is pro pí -
cio a essa par ti ci pa ção. As pró xi mas ele i ções mu ni ci -
pa is ofe re cem ex ce len te opor tu ni da de ao exer cí cio
da ci da da nia cons ci en te. Não te nho dú vi da de que
aber tu ra de “por tas, ja ne las e as sen tos” do po der es -
ta rá di re ta men te li ga da à nos sa ca pa ci da de – aliás,
de to dos nós, não ape nas dos jo vens – de es co lher
cri te ri o sa men te nos sos can di da tos. Nes se sen ti do, a
es co lha de pre fe i tos e ve re a do res em nos sas co mu -
ni da des as su me uma di men são nova e ino va do ra: é a 
chan ce que te mos de dis cer nir os can di da tos, ava li ar
suas pro pos tas e le vá-los ao efe ti vo com pro me ti men -
to com a ca u sa pú bli ca.

Esse o de sa fio que está di an te da so ci e da de
bra si le i ra. Que to dos com pre en dam seu sen ti do! Aci -
ma de tudo, que os jo vens per ce bam a im por tân cia de 
sua par ti ci pa ção, en ten den do que “o País que que re -
mos” ha ve rá de ser cons tru í do por to dos nós, com o
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es for ço de cada um, sem ser ja ma is uma dá di va ca í -
da dos céus!

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

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
se gun da-feira, dia 17, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 15-A, DE 1998
(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

Ter ce i ro 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 15-A, de 1998
(Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i ção Fe de ral 
(li mi te de gas tos com le gis la ti vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Ro ber to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res
e Ro me ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo za -
ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 20 
mi nu tos.)

                                                
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.

SENADOR ROBERTO REQUIÃO, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
13-1-00, QUE SE REPUBLICA PARA
SANAR INCORREÇÃO.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den tes, como to dos os Se na do res
sa bem, fui re la tor da CPI dos Pre ca tó ri os – CPI da
qual V. Exª foi o Vi ce-Presidente. Apro va mos um re -
la tó rio duro, fui duro com go ver na do res do meu par ti -
do, por que des vio de di nhe i ro pú bli co não pode me -
re cer a com pla cên cia de nin guém e mu i to me nos do
Se na do da Re pú bli ca. 

Te nho pa ga do um pre ço alto pelo meu com por -
ta men to e pela du re za, te nho sido ata ca do sis te ma ti -
ca men te por edi to ri a is do gru po de O Esta do de S.
Pa u lo. A pro pó si to, to mei co nhe ci men to on tem,

quan do che guei de uma vi a gem de fé ri as, de que fui
du ra men te agre di do pelo edi to ri a lis ta do Jor nal da
Tar de, em ra zão de ter fe i to a de fe sa da anis tia das
mul tas ele i to ra is apli ca das aos Se na do res. 

O Jor nal da Tar de es que ceu de men ci o nar as 
mi nhas ra zões na de fe sa da anis tia. Mos trei com
toda a cla re za que os ju í zes ha vi am apli ca do mu i to
mal a lei. A lei foi cri a da para im pe dir a cor rup ção
ele i to ral, mas foi uti li za da cor po ra ti va men te para re -
ta li ar al gu mas fi gu ras po lí ti cas. 

Foi exa ta men te o meu caso: fui mul ta do por -
que du ran te o pe río do ele i to ral dei al gu mas en tre -
vis tas a rá di os do in te ri or. Eles con si de ra ram que
es sas en tre vis tas eram pro pa gan da ele i to ral, uma
vez que eu era can di da to ao Go ver no do Pa ra ná.
Qu e ri am me im por o si lên cio, o si lên cio ob se qui o -
so, que ri am me re ti rar a voz na con di ção de ci da -
dão e de Se na dor. 

As en tre vis tas que eu dei nada ti nham a ver com
pro pa gan da, eram en tre vis tas re fe ren tes a as sun tos
di ver sos – fa lei so bre o caso Bill Clin ton e Mo ni ca Le -
winsky e fa lei so bre o Pla no Real, en tre ou tros. Cada
vez que uma rá dio te le fo na va me pe din do uma opi -
nião, que era dada em dez, vin te ou trin ta se gun dos,
ha via uma re cla ma ção e uma con de na ção. 

É im pos sí vel re cor rer des sas con de na ções
jun to ao TSE, por que aque la cor te não re e xa mi na
ques tões de pro va, ques tões fá ti cas. Os ju í zes do
Pa ra ná con si de ra ram pro pa gan da ele i to ral a mi nha
opi nião de Se na dor e de ci da dão a res pe i to de as -
sun tos in ter na ci o na is e na ci o na is. A per se gui ção
po lí ti ca que so fro no Pa ra ná é du rís si ma por par te
do Ju di ciá rio des de que me ne guei a dar-lhes um
au men to de sa lá rio sem lei. 

O tal ór gão su pe ri or da ma gis tra tu ra se re ú ne e
de ter mi na um au men to, sem que uma men sa gem
seja en vi a da à Assem bléia, apro va da e san ci o na da
pelo Go ver na dor, e exi ge que o Go ver no pa gue exa -
ta men te aqui lo que eles pre ten di am re ce ber. Não
pa guei. O con fli to se es ta be le ceu e não aca bou até
hoje. 

Não con cor do em pa gar mul tas por cri mes
que não co me ti. Dar en tre vis tas e opi niões não se
cons ti tui em cri me de es pé cie al gu ma, até por que
não se tra ta va de ca lú nia, in jú ria ou di fa ma ção,
mas de opi niões crí ti cas so bre a si tu a ção eco nô -
mi ca do País. 

Pois mu i to bem, o edi to ri a lis ta do Esta dão, já fa -
mo so no ple ná rio des te Se na do por ter agre di do o Se -
na dor Pe dro Si mon – em ra zão dis so foi por mim re ta -
li a do com du re za –, dis se em seu edi to ri al que os par -
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la men ta res que ali nha ram ra zões a fa vor da anis tia
de uma lei mal apli ca da eram um lixo. Ve re a do res fo -
ram mul ta dos por que um ad ver sá rio es cre veu o seu
nome no muro. No en tan to, a au to ria da pi cha ção não 
foi ve ri fi ca da. Injus ti ças in crí ve is fo ram co me ti das
pelo ar bí trio de um Po der Ju di ciá rio cor po ra ti vo e exa -
ge ra do. E isso tudo de cor reu fun da men tal men te do
fato de a lei não ter de fi ni do com toda a cla re za o que
era o cri me de pro pa gan da ele i to ral fora do pe río do.

Cri me de pro pa gan da ele i to ral é o fato de o Con -
gres so Na ci o nal vo tar, com par la men ta res evi den te -
men te com pra dos, a re e le i ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que se can di da ta en ca ra pi ta do no exer cí cio
da Pre si dên cia; cri me ele i to ral é a re e le i ção de go ver -
na do res, que li be ram ver bas e as si nam pro to co los de
in ten ções com pre fe i tos. Mas se con si de ra cri me ele i -
to ral uma en tre vis ta dada a uma emis so ra do in te ri or
que tem 500 ou vin tes.

Mu i to bem! O Jor nal da Tar de diz que os Se na -
do res e De pu ta dos são o lixo da po lí ti ca bra si le i ra.
Lixo é o Esta do de S.Pa u lo e o Jor nal da Tar de. Lixo 
ou no lixo de vem ser lan ça dos jor na is ab so lu ta men te
par ci a is.

Mas por que isso acon te ceu? Por que es co lhem 
exa ta men te a mim para a agres são? Eles não con se -
gui ram es con der os mo ti vos. Na ma té ria em que fa -
lam da mi nha de fe sa, da anis tia eles di zem: Era o Se -
na dor que, de dedo em ris te, acu sa va os en vol vi dos
na CPI dos Pre ca tó ri os. Por quê? Tal vez por que eu
te nha jo ga do mu i to duro con tra o Bra des co. No en -
tan to, um juiz fe de ral in di ci ou um dos di re to res do
Bra des co, o Kat su mi Ki ha ra, em cin co cri mes, en tre
os qua is for ma ção de qua dri lha. Tal vez por que o gru -
po do Esta do de S.Pa u lo te nha se as so ci a do ao Bra -
des co em um es que ma de li ci ta ções de te le fo nia. A
con cor rên cia foi ven ci da e não te nho nada con tra a li -
ci tu de da con cor rên cia, mas pen so que essa as so ci a -
ção – Bra des co/Esta dão – é a ori gem da agres são do 
edi to ri a lis ta, de for ma ab sur da e sis te má ti ca, con tra o
meu com por ta men to lim po de par la men tar.

Mas quan do um dos ma i o res es cân da los da Re pú -
bli ca é co me ti do o Esta dão e qua se toda a im pren sa na -
ci o nal se ca lam. Do que se tra ta, Se na dor Ge ral do Melo,
que pre si de esta ses são e foi Vi ce-Presidente da CPI dos 
Pre ca tó ri os? Tra ta-se do fato da le ga li za ção de toda a
imo ra li da de dos pre ca tó ri os pelo tri un fan te Mi nis tro Ma -
lan. O Mi nis tro ne go ci ou com os Esta dos o alon ga men to
do per fil das dí vi das, fe de ra li zan do os tí tu los. Só no caso
de Per nam bu co, R$850 mi lhões. Dos tí tu los de Per nam -
bu co, Se na dor Jef fer son Pé res, 76% eram do Bra des co.

Uma pe que na no tí cia de pé de pá gi na de um
dos jor na lões nos diz que o Bra des co fez um des con -

to de R$56 mi lhões so bre o de sá gio que te ria ob ti do
na com pra dos tí tu los.

Na ver da de, o rom bo de Per nam bu co foi de
R$126 mi lhões e não de R$56 mi lhões. O de sá gio
con ce di do na ro la gem, na fe de ra li za ção, na tro ca por
tí tu los fe de ra is é uma con fis são qua se que ab so lu ta
de cul pa. E, a par dis so, o Go ver no Fe de ral ne go cia
os tí tu los, tro can do-os por tí tu los fe de ra is, no mo men -
to em que o di re tor do Bra des co é in di ci a do por um
juiz fe de ral por cri me de for ma ção de qua dri lha, en tre
qua tro ou tros in di ci a men tos e ti pi fi ca ções. 

E tudo isso, Sr. Pre si den te, foi fe i to à re ve lia do
Se na do e em sen ti do con trá rio à Re so lu ção nº 78.

De que se va leu o nos so glo ri o so Mi nis tro Ma -
lan? O Mi nis tro Ma lan, para quem não sabe, é esse
ci da dão que de cla rou on tem, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que não exis te au men to de 300% nos re mé di os
bra si le i ros, que não tem co nhe ci men to dis so, que a
mé dia não é essa, como se a mé dia ti ves se algo a ver
com a moda. Exis tem mi lha res de re mé di os no mer -
ca do, al guns dos qua is se quer têm con su mo. Os re -
mé di os que ti ve ram au men tos bru ta is são exa ta men -
te aque les com con su mo mais alto, como os re mé di -
os con tra a hi per ten são, por exem plo. Mas o Mi nis tro
dis se que o que vale é a mé dia e não a moda, de -
mons tran do uma má-fé ab so lu ta. Eu ja ma is po de ria
pen sar que um mi nis tro da qua li fi ca ção pro fis si o nal
do Ma lan não sou bes se exa ta men te o que é mé dia e
o que é moda.

Moda é exa ta men te a fre qüên cia ma i or em de -
ter mi na dos pro du tos de uma aná li se de um de ter mi -
na do uni ver so, em ter mos de ocor rên ci as nes se mes -
mo uni ver so. Po de ría mos di zer, por exem plo, que a
mé dia de peso de pe dras ro la das em um rio é de 200
gra mas e che gar mos à con clu são de que isso não
tem se quer uma pe dra que pese 200 gra mas. Pode
ha ver al gu mas pe dras de cin co ou seis to ne la das e
al gu mas de 50 gra mas, o que re sul ta rá em uma mé -
dia que não res pon de pela in ci dên cia ma i or das ocor -
rên ci as. Mas o Mi nis tro Ma lan dis se que não co nhe ce
au men to de 300% na mé dia e, ao con trá rio do Mi nis -
tro José Ser ra, de cla ra-se fron tal men te ad ver so à ta -
xa ção dos re mé di os.

É o mi nis tro do li be ra lis mo eco nô mi co, é o mi -
nis tro da fle xi bi li za ção dos con tra tos de tra ba lho, é o
mi nis tro do en tre guis mo, en fim, é a pe ça-chave do
en cla ve in ter na ci o na lis ta, do en cla ve do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal no Go ver no bra si le i ro.

Mas se S. Exª pe gar a Re so lu ção nº 78, verá um 
in ci so que diz o se guin te:

“Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de
de zem bro de 1995, para pa ga men tos de pre -
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ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
ex clu í dos os não ne go ci a dos, po de rão ser re fi -
nan ci a dos jun to à União – “po de rão”, não li
“se rão” – em até 120 par ce las igua is e su ces -
si vas, nos ter mos do ca put des se ar ti go, des -
de que os Esta dos e Mu ni cí pi os emis so res
com pro vem que to ma ram as pro vi dên ci as ju di -
ci a is ca bí ve is vi san do o res sar ci men to dos va -
lo res re fe ren tes a de sá gi os con ce di dos e a ta -
xas de su ces so.”

Isso sig ni fi ca que o Se na do da Re pú bli ca, atra vés
des sa re so lu ção, dis põe-se a exa mi nar caso a caso e
con ce der ou não a li cen ça para que essa re ne go ci a ção
seja efe ti va da. Mas, sem que o Se na do te nha sido con -
sul ta do, o mi nis tro to mou o “po de rão” pelo “se rão” e fez
a ne go ci a ção à re ve lia do Se na do, ig no ran do o arts. 1º
e 2º que di zem exa ta men te o se guin te:

“Art. 1º – As ope ra ções de cré di to in -
ter no e ex ter no re a li za das pe los Esta dos,
pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí pi os e por
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções
são su bor di na das às nor mas fi xa das nes ta
Re so lu ção.

Art. 2º – Para os efe i tos des ta Re so lu -
ção com pre en de-se, como ope ra ção de cré -
di to, os com pro mis sos as su mi dos com cre -
do res si tu a dos no País ou no ex te ri or, com
as se guin tes ca rac te rís ti cas:

§ 1º Con si de ra-se fi nan ci a men to ou
em prés ti mo...

§ 2º A as sun ção de dí vi das pe los Esta -
dos, pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí pi os
e por suas res pec ti vas au tar qui as e fun da -
ções equi pa ra-se às ope ra ções de cré di to
de fi ni das nes te ar ti go, para os efe i tos des ta
Re so lu ção.” 

Isso sig ni fi ca que essa as sun ção de dí vi da com
a União está sub me ti da à Re so lu ção nº 78 e ao exa -
me do Se na do Fe de ral. Mas o Go ver no Fe de ral li vra
o Bra des co do pre ju í zo exa ta men te no mo men to em
que o seu di re tor está in di ci a do por for ma ção de qua -
dri lha e por mais qua tro cri mes, à re ve lia do Se na do
da Re pú bli ca, so ne gan do a dis cus são. 

Onde está o Esta dão, o edi to ra lis ta do Esta -
dão, o cam peão da mo ra li da de? Onde se en con tra a
gran de im pren sa no mo men to da de nún cia dos gran -
des gru pos eco nô mi cos? Ca la da. Abso lu ta men te ca -
la da, ten tan do des mo ra li zar o Con gres so Na ci o nal,
in du zin do a opi nião pú bli ca a ra ci o cí ni os sem base le -
gal no mo men to em que faz a po pu la ção acre di tar
que a vo ta ção da anis tia das mul tas ele i to ra is é a

anis tia da imo ra li da de, a anis tia de cri mes co me ti dos,
quan do, na ver da de, é a cor re ção de er ros do Ju di ciá -
rio, em fun ção de uma lei mal fe i ta pelo pró prio Con -
gres so Na ci o nal. E para isto exis te o Con gres so Na ci -
o nal: le gis lar e cor ri gir er ros.

Lem bro-me da fa mo sa anis tia do Se na dor Hum -
ber to Lu ce na no caso da fo lhi nha im pres sa pela Grá -
fi ca do Se na do. E o Pre si den te da Re pú bli ca to mou
uma ati tu de pa re ci da com essa do veto – cí ni ca, hi pó -
cri ta, sa fa da – pois Sua Exce lên cia e seus co le gas de
Par ti do ti nham uti li za do, à exa us tão, a mes ma grá fi ca
para a im pres são de con vi tes de Na tal, de fo lhi nhas e
de do cu men tos. Uma prá ti ca con de ná vel, que nun ca
de via ter exis ti do. O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca,
Mar co Ma ci el, im pri miu fo lhi nhas; o ex-Presidente da
Re pú bli ca, José Sar ney, im pri miu-as tam bém. Era
uma prá ti ca con gres su al. Eu não as im pri mi por que
es ta va aler ta do para es ses pro ble mas, mas, quan do
as su mi, a mi nha che fe de ga bi ne te le vou-me um mos -
truá rio e dis se: “Se na dor, como V. Exª quer se jam fe i -
tas as fo lhi nhas?” Per gun tei-lhe: “Que fo lhi nhas?” Ela 
me res pon deu: “São umas fo lhi nhas que os Se na do -
res e os Par la men ta res, há mais de trin ta anos, man -
dam para os seus Esta dos e que são im pres sas pela
Grá fi ca do Se na do.” Eu dis se que não as que ria. Eu
pas sa va por um con fli to mu i to gran de com o Ju di ciá -
rio do Pa ra ná e sus pe i ta va da le ga li da de da uti li za ção 
da Grá fi ca do Se na do para im pri mir uma fo lhi nha que, 
em não sen do pro pa gan da ele i to ral, não tem ob je to
al gum, não tem uti li da de, pois não se es ta va im pri -
min do um dis cur so, um pro je to de lei, com o in tu i to de
in for mar a po pu la ção. Ne guei-me a fa zê-lo. Mas exis -
te uma am pla co le ção.

E o que acon te ceu com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so? Sua Exce lên cia se gu rou o san ci o -
na men to da lei de anis tia por dois ou três me ses, para
dar a im pres são de que es ta va, pres si o na do pelo Con -
gres so Na ci o nal, san ci o nan do uma imo ra li da de, por -
que não ti nha sa í da. Na ver da de, o Pre si den te es ta va
san ci o nan do uma lei de anis tia em re la ção a prá ti cas
que ti nham sido co me ti das por Sua Exce lên cia, pelo
Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, por Go ver na do res de
Esta do e pela ma i o ria ab so lu ta dos Par la men ta res du -
ran te anos. Hi po cri sia to tal, como ocor re, ago ra, na
ques tão da anis tia das mul tas. E este Pre si den te, que
com prou a re e le i ção no Con gres so Na ci o nal, com prou 
vo tos de De pu ta dos do Acre, por meio dos seus Mi nis -
tros e dos seus pre pos tos, ten ta des mo ra li zar o Con -
gres so, que pro cu ra cor ri gir um ab sur do que abriu a
pos si bi li da de de ar bí tri os de ju í zes, e não só a pos si bi -
li da de, como, con cre ta men te, o ar bí trio ocor reu.
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O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Per mi -
te-me um apar te, no bre Se na dor Ro ber to Re quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – PR) – No bre
Se na dor, eu es ta va no ple ná rio no dia em que V. Exª
pro fe riu dis cur so so bre a ques tão das mul tas ele i to ra -
is. Qu e ro di zer que fui ví ti ma des se pro ces so no meu
Esta do. Ima gi ne V. Exª que, na épo ca, eu não era can -
di da to a car go al gum e du ran te a Copa do Mun do, es -
cre ve ram o meu nome em um ca mi nhão, que ro da va
pela ci da de de Ca co al, dis tan te do meu re du to ele i to -
ral. O Juiz de ci diu no ti fi car-me e pu nir-me, ape nas por
ter meu nome na que le ve í cu lo. Em ou tra ci da de, um
cabo ele i to ral es cre veu o meu nome em uma pe dra e,
no va men te, fui pu ni do com al tas mul tas. O Go ver na -
dor do Esta do gas tou di nhe i ro pú bli co como quis, com -
prou tra to res com re cur sos fe de ra is, que des ti la vam
pela ca pi tal e por ci da des do in te ri or. E o Ju di ciá rio se -
quer no ti fi cou o Go ver na dor.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Se na dor Ernan des Amo rim, em ape nas qua tro Esta -
dos ocor re ram es sas mul tas. Então, ve ri fi ca-se que
foi ob je to da pre fe rên cia de al guns ju i zes de al guns
tri bu na is ele i to ra is. Nor mal men te, o Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral tem cor ri gi do os abu sos e os er ros dos tri bu -
na is es ta du a is, mas, nes se caso, o TSE não exa mi na
a ques tão por que ele não exa mi na a ques tão de fato.
E o Tri bu nal con si de rou pro pa gan da ele i to ral uma en -
tre vis ta, so bre um as sun to qual quer, dada por um par -
la men tar que era can di da to. É pro pa gan da ele i to ral
sim ples men te o fato de o can di da to es tar fa lan do em
pú bli co, como se, pelo fato de ter mos re gis tra do uma
can di da tu ra, não pu dés se mos mais ter opi nião so bre
o di vór cio, o Pla no Real ou qual quer ou tro as sun to. A
pro pa gan da ele i to ral é es pe cí fi ca, di ri gi da a um ple i to. 
E nes sa con fu são toda, há um enor me acú mu lo de
mul tas, ri go ro sa men te in jus ti fi ca das, que o TSE não
pode jul gar por que não exa mi na ques tão de fato,
ape nas ques tão de di re i to.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, o tem po que se dá a um ci da -
dão para se de fen der, na épo ca da ele i ção, é cur to
de ma is, pois so fre mos vá ri as ações de ad ver sá ri os.
Por isso, esse é um ins tru men to que deve ser ba ni do
o mais rá pi do pos sí vel da Jus ti ça ele i to ral. Inclu si ve, a 
Jus ti ça ele i to ral de ve ria ser ex tin ta, por que não de ve -
ri am ser gas tos re cur sos para pa gar um juiz ape nas
para cu i dar des sas ações.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não são ape nas os re cur sos gas tos com o pa ga men -
to de ju í zes, mas com o fun ci o na men to do ór gão du -

ran te um ano in te i ro, em pré di os ma ra vi lho sos. O Bra -
sil e a Fin lân dia são os dois úni cos pa í ses que têm a
tal da Jus ti ça ele i to ral.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Sur pre -
en deu-me a de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
até por que Sua Exce lên cia uti li zou o apa ra to go ver -
na men tal em sua re e le i ção, de i tou e ro lou. E, ago ra,
diz que é uma ques tão de mo ra li da de, quan do nós é
que es ta mos sen do mul ta dos. Ga nha mos R$5,3 mil
por mês, para pa gar mul tas de R$20 mil. Aliás, V. Exª
tem mul tas no va lor de R$180 mil. V. Exª tra ba lha rá
oito anos nes te Se na do para pa gar es sas mul tas.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
elas são ab so lu ta men te in de vi das. O Pre si den te da
Re pú bli ca hu mi lhou o Con gres so Na ci o nal e fez uma
jo ga da de mar ke ting po lí ti co. O Pre si den te da re e le i -
ção com pra da, o Pre si den te que fez cam pa nha com a 
se gu ran ça do bo e ing pre si den ci al, o Pre si den te que
fez cam pa nha com o or ça men to da Re pú bli ca na
mão, que rer po sar de mo ra lis ta nes se pro ces so é de
uma imo ra li da de ab so lu ta.

Por par te dos jor na is, como esse Jor nal da Tar -
de, do Gru po o Esta dão, é um ci nis mo ab so lu to. A mi -
nha su ges tão é que O Esta dão ou pelo me nos aque la 
par te onde o seu edi to ri a lis ta se ma ni fes ta seja sis te -
ma ti ca men te co lo ca da no lixo, pois aqui lo não é jor -
nal, é lixo na im pren sa bra si le i ra. 

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Após a dis -
cus são que ti ve mos nes te ple ná rio para vo tar mos a
ex tin ção das tais mul tas, a nos sa de ci são foi qua se
unâ ni me, por que to dos têm um caso a con tar. V. EXª,
se não me en ga no, é úni co po lí ti co que foi mul ta do no
seu Esta do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Exa ta men te.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – No meu Esta -
do, as sim como em ou tros, é um ab sur do a pre po tên cia
do juiz, que fixa as mul tas de acor do com o hu mor do
dia. Se S. Exª está zan ga do, a mul ta pode ser de R$100 
mil. Não há cri té rio al gum e nem ló gi ca. Afi nal de con -
tas, so mos can di da tos a quê? Va mos fa zer pro pa gan da 
amar ra dos a um cin tu rão de fer ro de uma Jus ti ça ele i to -
ral que – con cor do – não de ve ria exis tir, por que nun ca
hou ve. No pas sa do, os ju í zes, à épo ca da ele i ção, eram 
de sig na dos para jul gar o ple i to ele i to ral, por que não há
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ele i ção todo dia. Para que um tri bu nal per ma nen te?
Con cor do, ple na men te, com a opi nião co lo ca da.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Ou pelo me nos, Se na dor, que os ju í zes fos sem to dos
fe de ra is para não sair das in jun ções da si tu a ção po lí -
ti ca lo cal.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Acre di to que
sim, mas que ria ape nas con clu ir que está na hora de
esta Casa fa zer va ler o di re i to que te mos. Se vo ta mos 
e o Pre si den te, equi vo ca da men te, ve tou, qual é o ca -
mi nho ago ra? Vo tar e der ru bar o veto.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Exa ta men te, Se na dor, po rém não cre io que o Pre si -
den te te nha ve ta do equi vo ca da men te. Ve tou, em
uma ope ra ção de mar ke ting, cí ni ca e hi po cri ta men -
te; como cí ni ca e hi po cri ta men te pro ce deu no caso do 
Se na dor Hum ber to Lu ce na, di zen do-se pres si o na do
para san ci o nar a anis tia, quan do as tais fo lhi nhas ti -
nham sido fe i tas por pra ti ca men te to dos os mem bros
do seu Par ti do, in clu si ve pelo Vi ce-Presidente da Re -
pú bli ca, Mar co Ma ci el.

No caso do Pa ra ná, gas tei, na mi nha cam pa -
nha ele i to ral, R$491 mil. O meu ad ver sá rio no Go -
ver no do Esta do, gas tou em pu bli ci da de ofi ci al
R$500 mi lhões. Para te rem uma idéia do que isso
sig ni fi ca, quan do fui Go ver na dor do Esta do – e o fui
an te ri or men te a ele – a mi nha des pe sa em pu bli ci da -
de, nos qua tro anos, foi de R$28 mi lhões; ela sal tou
para R$500 mi lhões.

Os pre fe i tos do Esta do, que acom pa nha ram o
Go ver na dor, to dos con tem pla dos com con vê ni os e
pro to co los de in ten ções, por que os con vê ni os eram
pro i bi dos por lei às vés pe ras das ele i ções, en tão as si -
na vam pro to co los de in ten ções, que é uma for ma de
fra u dar a le gis la ção ele i to ral, re ce be ram por fora
R$100 mil para a úl ti ma se ma na de ele i ção. São 400
pre fe i tu ras no Pa ra ná, R$100 mil para cada uma,
soma exa ta men te R$40 mi lhões na úl ti ma se ma na,
fora o di nhe i ro de cla ra do e a pro pa gan da do Go ver -
no, que so mou R$500 mi lhões em qua tro anos.

Daí, apa re ce o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral para
mul tar a mim, que fiz uma cam pa nha com R$481 mil,
em R$20 mil, por en tre vis tas da das a pe que nas rá di -
os do in te ri or; fo ram nove rá di os, ou seja, R$180 mil
de mul ta. E esse lixo de jor nal, que é o Jor nal da
Tarde, do Gru po Esta do de São Pa u lo, agri de-me de 

for ma dura e ab sur da, mas con fes sa o mo ti vo:
“Aque le Se na dor Re quião, da CPI dos Pre ca tó ri os”.
Estão pro fun da men te abor re ci dos com o fato de eu
ter de nun ci a do o Bra des co e de um juiz sé rio do Rio
de Ja ne i ro ter in di ci a do o di re tor do Bra des co por for -
ma ção de qua dri lha e mais qua tro cri mes. É o pre ço
que se paga pela se ri e da de com que se exer ce o
man da to. Mas acho que essa for ma fir me e dura de
exer cer o man da to é um com pro mis so meu com a
po pu la ção do Esta do do Pa ra ná. Eu não vou me
aco var dar di an te da gran de im pren sa. Vêm os con -
se lhos: não, re le ve isso, não vá com prar uma bri ga
com O  Esta dão. A mi nha bri ga está com pra da. O
Esta dão está do lado da cor rup ção e eu con de nei os 
cor rup tos, in di ci ei os cor rup tos na CPI dos Pre ca tó ri -
os. Não tem acer to. Não é uma pos tu ra ide o ló gi ca. O 
Gru po é só cio do Bra des co e me agri de em fun ção
do fato de eu ter in di ci a do o Bra des co, de ter ido a
fun do na CPI dos Pre ca tó ri os, mas não há di re i to de
res pos ta.  

O Se na do da Re pú bli ca vo tou uma lei ga ran tin -
do o di re i to de res pos ta e ela foi en ga ve ta da pelo Mi -
chel Te mer lá na Câ ma ra Fe de ral. Está lá en ga ve ta da 
e não foi mais vo ta da lá. Foi vo ta da, aqui, por una ni -
mi da de e está en ga ve ta da lá por que a in fluên cia dos
ór gãos de im pren sa que fa zem o jogo do Go ver no, fa -
zem o jogo da base e apo io do Go ver no, é mu i to gran -
de. Só que nós de ve ría mos per ce ber, de uma vez por
to das, que os que hoje es tão no Go ver no, no Po der,
ama nhã po de rão não es tar e lem brar a es tro fe de
uma po e sia do Sr. John Donne:

“Qu an do os si nos do bram
Não im por ta por quem do bram os si nos.
Os si nos do bram por nós.”

Nós te mos que cor ri gir es ses ab sur dos de
uma for ma ime di a ta e de fi ni ti va, ga ran tin do o di re i -
to de res pos ta, mas não vo tan do uma lei de im -
pren sa, um ab sur do, um mons tro mon ta do na di ta -
du ra. Não exis te uma lei para con de nar mé di cos,
en ge nhe i ros, ad vo ga dos, mar ce ne i ros ou pe dre i -
ros, não deve exis tir uma lei para jor na lis tas. Que o 
Có di go de Pro ces so Pe nal e o Có di go de Pro ces so 
Ci vil tra tem des ses as sun tos como tra tam de to dos
os as sun tos. Entre tan to, o di re i to de res pos ta tem
que ser agi li za do e, na mi nha ma ne i ra de en ten der, 
na for ma vo ta da à una ni mi da de no Ple ná rio do Se -
na do Fe de ral. Ago ra, O Esta do de S.Pa u lo, ao lixo 
com ele. 
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Ata da 6ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 17 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ade mir Andra de
Car los Pa tro cí nio, Na bor Jú ni or, Lú dio Co e lho e Edu ar do Su plicy

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil va
– Amir Lan do – 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 – 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 – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ger son Ca -
ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na -
po leão – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car – José Sar ney
– Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lú dio Co e lho – Luiz Este vão – Luiz Ota -
vio – 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 – Mo re i ra Men -
des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Ra mez Te bet – 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 – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A lis ta de pre -
sen ça acu sa o com pa re ci men to de 60 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 Lú dio
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 259/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -

nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de Esta -
do de Mi nas e Ener gia, em res pos ta ao Re que ri men to nº
667, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá. Ao ar qui vo.

Nº 705/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, em res pos ta ao Re que ri men to nº 

638, de 1999, do Se na dor Álva ro Dias, e es cla re cen -
do que a in for ma ção re fe ren te ao que si to nº 8, será
en ca mi nha da tão logo es te ja dis po ní vel. O Re que ri -
men to nº 638, de 1999, fi ca rá na Se cre ta ria-Geral da
Mesa aguar dan do in for ma ção com ple men tar.

Nº 711/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, em res pos ta ao Re que ri men to nº
595, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, e es cla re cen -
do que a res pos ta re fe ren te ao que si to nº 2 do ci ta do
re que ri men to não foi en ca mi nha da, em vir tu de de en -
vol ver da dos pro te gidos pelo si gi lo fis cal. Ao ar qui vo.

Nº 714/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, em res pos ta ao Re que ri men to nº
596, de 1999, do Se na dor Ge ral do Cân di do. Ao ar qui -
vo.

Nº 715/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, do Mi nis tro 
de Esta do da Fa zen da, em res pos ta ao Re que ri men to
nº 668, de 1999, do Se na dor Ernan des Amo rim, es cla -
re cen do que a ma té ria ob je to do re fe ri do re que ri men to
se in se re no âm bi to de com pe tên cia do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio. Ao ar qui vo.

Nº 807/99, de 22 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de, em res pos ta ao Re que ri men to nº
676, de 1999, do Se na dor Luiz Este vão. Ao ar qui vo.

Nº 1.121/99, de 16 de de zem bro úl ti mo, do Pre -
si den te do Tri bu nal de Con tas da união, en ca mi nhan -
do, em res pos ta ao Re que ri men to nº 703, de 1999, da 
Se na do ra He lo í sa He le na, có pia da De ci são nº
585/99-TCU-Plenário, bem como do Re la tó rio e do
Voto que a fun da men tam, que tra ta de acom pa nha -
men to re fe ren te ao Re la tó rio dos De ve do res da Pre -
vi dên cia So ci al – 4º Tri mes tre de 1998. Ao ar qui vo.

Nº 1.251/99, de 8 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, em res pos ta ao Re que ri men to nº
516, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá. Ao ar qui vo.

Nº 1/2000, de 4 do cor ren te, en ca mi nhan do as in -
for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, 
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em res pos ta ao Re que ri men to nº 708, de 1999, de in for -
ma ções, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Ao ar qui vo.

Nº 2/2000, de 4 do cor ren te, en ca mi nhan do as
in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de, em res pos ta ao Re que ri men to nº 617, de
1999, do Se na dor Ge ral do Cân di do. Ao ar qui vo.

As in for ma ções e os es cla re ci men tos fo -
ram en ca mi nha dos, em có pia, aos Re que ren tes.

O Re que ri men to nº 638, de 1999, fi ca -
rá na Se cre ta ria-Geral da Mesa aguar dan do 
in for ma ção com ple men tar. 

Os de ma is Re que ri men tos vão ao ar qui vo.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 55/99, de 15 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, em res pos ta ao Re -
que ri men to nº 653, de 1999, do Se na dor Ge ral do
Cân di do; e 

Nº 483/99, de 13 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções pres ta das pelo Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, em
res pos ta ao Re que ri men to nº 636, de 1999, do Se na -
dor Luiz Este vão.

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 ar qui vo.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2000

(Nº 282/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Rá dio e TV Ma i ra Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Can -
de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.

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

ta ria nº 69, de 8 de ju nho de 1999, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio e TV Ma i ra Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.

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 814, DE 1999
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 da Por ta -
ria nº 69, de 8 de ju nho de 1999, que ou tor ga per mis -
são à Rá dio e TV Ma i ra Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo 
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca -
li da de de Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.

Bra sí lia, 21 de ju nho de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 82/MC

Bra sí lia, 8 de ju nho de 1999

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

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 019/97-SFO/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são  so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Can de -
i as do Ja ma ri, Esta do de Rondônia.

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

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

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

PORTARIA Nº 69, DE 8 DE JUNHO DE 1999
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 32 do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a
re da ção do De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53800.000097/97, Con cor rên cia nº
019/97-SFO/MC, re sol ve

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Rá dio e TV
Ma i ra Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de
Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.
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Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se 
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Pa u lo Har tung, por 20 mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. 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, nes te iní cio de
ano, es ta rão na pa u ta do Con gres so Na ci o nal qua tro
ma té ri as de cru ci al im por tân cia para o fu tu ro do País:
o Pla no Plu ri a nu al de Apli ca ções do Go ver no Fe de ral 
(PPA); a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que já está
pron ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, para ser le va da a
ple ná rio e, con se quen te men te, à vo ta ção; a Re for ma
Tri bu tá ria, um tema im por tan tís si mo sob o ân gu lo da
pro du ção e da com pe ti ti vi da de no nos so País; e a re -
gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. São
ma té ri as es tre i ta men te re la ci o na das às con di ções de
fun ci o na men to da eco no mia e do Esta do, par ti cu lar -
men te as so ci a das à pro ble má ti ca do fi nan ci a men to,
do in ves ti men to e da ges tão.

Des ta ca mos de iní cio o Pla no Plu ri a nu al de
Apli ca ções do Go ver no Fe de ral. Fru to de um es tu do
am plo e de ta lha do, co brin do todo o ter ri tó rio na ci o nal, 
o PPA re la ci o na to dos os pro je tos de in fra-estrutura
con si de ra dos es tra té gi cos para o País, a se rem im -
ple men ta dos nos pró xi mos qua tro anos, quer seja
pelo Go ver no, quer seja pela ini ci a ti va pri va da.

Esse con jun to de pro je tos re pre sen ta o ma i or
es for ço de li be ra do de or de na men to in fra-estrutural
do nos so País des de o Pla no de Me tas de JK e o ma i -
or es for ço de in ves ti men to pro du ti vo des de que o II
PND foi en ga ve ta do na se gun da me ta de dos anos 70. 
Bus ca-se pro por ci o nar ao País as ba ses para uma
de fi ni ti va in te gra ção in ter na e uma pro gres si va in te -
gra ção ex ter na – nos dias de hoje, dois pi la res fun da -
men ta is para a so bre vi vên cia de qual quer na ção so -
be ra na.

É opor tu no en fa ti zar, nes te mo men to, que as
pri o ri da des em ma té ria de in fra-estrutura re la ci o na -
das no PPA vi sam tam bém dar qua li da de e ca pa ci da -
de de re so lu ção ao in ves ti men to pú bli co, à me di da
que este pas sa a es tar, a par tir de ago ra, ori en ta do
para pro gra mas e pro je tos bem de fi ni dos e com pro -
pó si tos bem cla ros.

Ao mes mo tem po, Sr. Pre si den te, o PPA apre -
sen ta-se como ins tru men to in dis pen sá vel para ori en -
ta ção das ações go ver na men ta is em to dos os ní ve is,
seja na alo ca ção dos re cur sos pú bli cos, seja no de se -
nho e bus ca de par ce ri as com o ca pi tal pri va do. Em
suma, é um ins tru men to para atra ir a par ti ci pa ção do

ca pi tal pri va do para o fi nan ci a men to de lon go pra zo –
uma gran de ca rên cia do País –, es pe ci al men te nos
pro je tos de in fra-estrutura eco nô mi ca.

Qu an to à Re for ma Tri bu tá ria, vejo um pro ces so
de idas e vin das, um pro ces so de obs tru ção cla ra por
par te do Go ver no em fun ção dos re cor des de ar re ca -
da ção, mas res sal to a im por tân cia des se tema na
agen da des te iní cio de ano. Espe ra-se que a Re for ma 
re sul te em car ga tri bu tá ria e apa ra to ar re ca da tó rio
com pa tí ve is e ajus ta dos às ne ces si da des de uma
eco no mia ur ba na, in dus tri a li za da e de gran de por te,
como é o Bra sil de hoje: uma eco no mia cres cen te -
men te in te gra da ao mun do e com imen sos de sa fi os
ain da a se rem en fren ta dos, de sa fi os de so ci e da de
de sen vol vi da e ma du ra, com bi na dos com de sa fi os tí -
pi cos de uma so ci e da de sub de sen vol vi da.

Po de-se di zer que o Sis te ma Tri bu tá rio de cor -
ren te da Re for ma de ve rá ser ca paz de pro por ci o nar
con di ções sus ten ta das de su prir as com ple xas ne -
ces si da des de fi nan ci a men to do se tor pú bli co, tí pi cas
de uma so ci e da de he te ro gê nea como a nos sa, sem,
con tu do, one rar e/ou de ses ti mu lar a pro du ção, o em -
pre go e as ex por ta ções.

Ao mes mo tem po, es pe ra-se que a Re for ma Tri -
bu tá ria su pe re de fi ni ti va men te as con tra di ções da
guer ra fis cal e faça com que a car ga tri bu tá ria de i xe
de re ca ir pre pon de ran te men te, como acon te ce hoje,
so bre os as sa la ri a dos e so bre a po pu la ção de me nor
ren da.

A con tra fa ce da Re for ma Tri bu tá ria, na mi nha
opi nião, é a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. É, na
ver da de, o co ro a men to do es for ço de ra ci o na li za ção
das ações do Esta do, pois per mi ti rá dar um tra ta men -
to con sis ten te e dis ci pli na dor às mais di fe ren tes ma -
té ri as fis ca is – do or ça men to e sua exe cu ção, pas -
san do pe los gas tos com pes so al e pela se gu ri da de,
até a dí vi da pú bli ca.

Não po de rá ha ver Re for ma Tri bu tá ria ade qua da 
e/ou su fi ci en te para pro por ci o nar o ajus te das con tas
pú bli cas e, ao mes mo tem po, pro mo ver o de sen vol vi -
men to so ci o e co nô mi co, sem a pre sen ça de um re gi -
me de gas to pú bli co vol ta do para a aus te ri da de e para 
a sus ten ta bi li da de fis cal no lon go pra zo. É jus ta men te 
a con ju ga ção da Re for ma Tri bu tá ria com a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal que abri rá a pos si bi li da de de 
pro mo ver mu dan ças na ló gi ca de fi nan ci a men to do
se tor pú bli co, o que, em con se qüên cia, terá re fle xos
sig ni fi ca ti vos na na tu re za e for ma de fun ci o na men to
do nos so Sis te ma Fi nan ce i ro.

A ló gi ca de fun ci o na men to do nos so Sis te ma Fi -
nan ce i ro é, hoje, fun da men tal men te es pe cu la ti va e
está vol ta da pre pon de ran te men te para o fi nan ci a -
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men to da dí vi da pú bli ca. Por tan to, está lon ge de cum -
prir com o seu pa pel em prol do de sen vol vi men to do
País.

Além de ina de qua do ao sis te ma de fi nan ci a -
men to da pro du ção, do con su mo, do in ves ti men to e
des pre pa ra do para fi nan ci ar com par ti men tos es pe cí -
fi cos da eco no mia, tais como a agri cul tu ra, a pe que na 
e mé dia em pre sas, as ex por ta ções e a aqui si ção e
cons tru ção da mo ra dia po pu lar, o nos so Sis te ma Fi -
nan ce i ro ca re ce de um ade qua do apa ra to re gu la dor e 
fis ca li za dor, como pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral,
em seu art. 192.

Enten de mos que a fis ca li za ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro bra si le i ro, efe tu a da pelo Ban co Cen tral, tem
sido con du zi da de ma ne i ra ar ca i ca e de modo in com -
pa tí vel com a com ple xi da de e com o pro fun do di na -
mis mo dos mer ca dos fi nan ce i ros da atu a li da de, ca -
rac te ri za dos pela he te ro ge ne i da de de ins ti tu i ções e
pre sen ça em ati vi da des e pro du tos cada vez mais
am plos e di ver si fi ca dos.

Ten do em vis ta essa ina de qua da prá ti ca fis ca li -
za do ra, ela bo ra mos, quan do che ga mos a esta Casa
– com base em es tu dos que o Se na dor José Ser ra,
atu al Mi nis tro da Sa ú de, en tre gou-me –, um pro je to
de lei que dis põe so bre a fis ca li za ção das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras e que au to ri za a cri a ção da Agên cia Na ci -
o nal de Fis ca li za ção das Insti tu i ções Fi nan ce i ras –
ANFIF e do Insti tu to Se gu ra dor de Cré di tos con tra
Insti tu i ções Fi nan ce i ras – SIF. E que ro res sal tar um
tra ba lho fe i to com mu i ta com pe tên cia pelo Se na dor
Jef fer son Pé res, no que tan ge à pos si bi li da de de re -
gu la men ta ção do art. 192.

A Anfif, se gun do a nos sa pro pos ta, es ta rá vol ta -
da ex clu si va men te para exer cer a fis ca li za ção do sis -
te ma fi nan ce i ro, nos pa drões atu a is re que ri dos pela
re a li da de do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e Inter na ci -
o nal. Pas sa rão a es tar re u ni das nes sa Agên cia as ati -
vi da des de fis ca li za ção dis per sas hoje en tre di ver sas
ins ti tu i ções e ór gãos, e o ISIF, uma as so ci a ção com
per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, sem in tu i to
de lu cro, terá como ob je ti vo ad mi nis trar o se gu ro de
cré di to con tra ins ti tu i ções fi nan ce i ras e ado tar pro ce -
di men tos para a li qui da ção des sas ins ti tu i ções, quan -
do for ne ces sá rio.

Há di ver sos ca sos. Bas ta lem brar mos os re cen -
tes, como os dos Ban cos Mar ka, Fon te Cin dam, Eco -
nô mi co e Na ci o nal para cons ta tar mos a fra gi li da de do 
pro ces so de fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
no Bra sil. 

Como se ob ser va, Sr. Pre si den te, são qua tro
ma té ri as que ver sam so bre as pec tos cru ci a is do de -
sen vol vi men to bra si le i ro. A de fi ni ção de uma po lí ti ca

que con tem ple a exe cu ção de pro je tos de de sen vol vi -
men to sus ten ta do de lon go pra zo – re fi ro-me ao PPA
–, a or ga ni za ção do sis te ma fi nan ce i ro – cito as pro -
pos tas no sen ti do da re gu la men ta ção do art. 192 da
Cons ti tu i ção – e o con tro le dos gas tos pú bli cos são
com po nen tes que co lo ca ri am os três ní ve is de Go ver -
no em con di ções de exe cu tar po lí ti cas pú bli cas com
se gu ran ça, equi lí brio e sus ten ta bi li da de. Não po de -
mos mais adi ar a exe cu ção de pro pos tas ca pa zes de
me lho rar as con di ções so ci a is do País, com ên fa se
em se to res como ha bi ta ção, sa ú de e sa ne a men to. 

Por isso ve nho a esta tri bu na, tra zen do esta re -
fle xão – mi nha e do PPS, que te nho or gu lho de re pre -
sen tar como Lí der nes ta Casa –, no mo men to em que
es ta mos re to man do os tra ba lhos le gis la ti vos, em uma 
con vo ca ção que, no meu modo de pen sar, de ex tra or -
di ná ria já não tem mais nada. Na ver da de, uma re gra
de fun ci o na men to do Par la men to es tá-se mos tran do
ab so lu ta men te in com pa tí vel com a agen da le gis la ti va 
do País, com a edi ção de me di das pro vi só ri as e com
os pro ble mas eco nô mi cos e so ci a is que te mos de re -
sol ver.

A mi nha in ter ven ção, nes te iní cio de ses são,
tem o ob je ti vo de ini ci ar o de ba te de uma agen da mí -
ni ma para o Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de que o
País pos sa en con trar o rumo do de sen vol vi men to
eco nô mi co – não aque le do tipo bo lha, que não tem
con se qüên cia nem con ti nu i da de, mas o de sen vol vi -
men to sus ten tá vel. 

Isso pas sa por uma re for ma tri bu tá ria? Cla ro
que sim. Pela apro va ção da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal? Evi den te men te. Por uma co e rên cia na apro -
va ção e na exe cu ção dos or ça men tos pú bli cos – e
acre di to que esta co e rên cia é dada pelo Pla no Plu ri a -
nu al de Apli ca ções? Sim. Por uma mu dan ça no Sis te -
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal? Esse é o ca mi nho.

Na ver da de, o Sis te ma Fi nan ce i ro se aco mo dou 
em ser o ges tor da dí vi da pú bli ca e em ga nhar na es -
pe cu la ção fi nan ce i ra. Ele não tem a ca pa ci da de de
ofe re cer o cré di to, que é o ele men to fun da men tal do
de sen vol vi men to eco nô mi co, da agri cul tu ra, do se tor
de ser vi ços, da in dús tria, do mi cro em pre en de dor –
aque le ci da dão anô ni mo, nas pe ri fe ri as dos gran des
cen tros ur ba nos, que, ten do aces so a um pe que no
cré di to, é ca paz de ge rar um ne gó cio que pos si bi li te o
au to-emprego e, pos te ri or men te, o em pre go de vi zi -
nhos, de pes so as de seu ba ir ro, como te mos as sis ti -
do onde fun ci o na o Ban co do Povo, Bra sil afo ra.

A mi nha in ter ven ção é para que pen se mos uma
agen da que pos sa dar sen ti do ao ca len dá rio do Le -
gis la ti vo de nos so País. Quem anda nas ruas tem as -
sis ti do a co men tá ri os a res pe i to des sas con vo ca ções
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ex tra or di ná ri as, que de i xa ram de ser ex tra or di ná ri as
e tor na ram-se uma re gra – es tou no meu pri me i ro ano 
de man da to como Se na dor, mas já es tou vi ven do
uma con vo ca ção como esta –, o que mos tra que o
nos so ca len dá rio está to tal men te ina de qua do, le van -
do o Par la men to a um des gas te ab so lu ta men te des -
ne ces sá rio jun to à opi nião pú bli ca e à so ci e da de. Co -
lo co esse tema para re fle xão; sei que esta é tam bém
a pre o cu pa ção de mu i tos dos Srs. Par la men ta res. O
meu es for ço é no sen ti do de pen sar uma agen da que
nor te ie a ação do Par la men to nes te ano 2000 e que
pos sa aju dar o País a avan çar no de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al.

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. 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. Lú dio Co e lho, Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por 20 mi nu tos.

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, acre di ta mos no
que a im pren sa vem no ti ci an do. Po de mos res pi rar ali -
vi a dos: os ín di ces eco nô mi cos es ta ri am ace nan do
para uma su pe ra ção da cri se. Após um ano da des va -
lo ri za ção do real, a re ver são dos efe i tos da mu dan ça
cam bi al pode ser sen ti da com o equi lí brio das con tas
ex ter nas, a vi ra da da ba lan ça co mer ci al, a que da dos
ju ros re a is e a re du ção das in cer te zas em re la ção ao
País. Por tan to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so está na tri lha do de sen vol vi men to.

Expec ta ti vas de ve ras al vis sa re i ras, mas não o
su fi ci en te para que o povo, prin ci pal men te a mas sa
dos tra ba lha do res que está nas ruas, na fila dos que
bus cam um em pre go, co me ce a co me mo rar. Mu i to
me nos os que es tão ame a ça dos de per der o que têm,
não por cul pa das in jun ções da po lí ti ca eco nô mi ca na -
ci o nal, mas por de ci são to ma da por in te res ses ex ter -
nos em ato des ca bi do e afrontoso à nos sa so be ra nia.

Srªs e Srs. Se na do res, re fi ro-me à de ci são to -
ma da, uni la te ral men te, pela em pre sa aé rea nor -
te-americana Ame ri can Air li nes de re du zir os já min -
gua dos 9% para 6% da co mis são paga aos agen tes
de vi a gem que ope ram no Bra sil. Como po de-se an te -
ver, de i xa em so bres sal to de 30 a 40 mil pos tos de tra -
ba lho no País. É em nome des ses em pre ga dos ame -
a ça dos e dos de ma is fi li a dos à Fe de ra ção Na ci o nal
de Tu ris mo  Fe nac tur  e à Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Agen tes de Vi a gens  ABAV  que cha mo a aten ção
des te Par la men to.

Qu an do o Bra sil, vol to a lem brar, a du ras pe nas
e com o sa cri fí cio de to dos os bra si le i ros, co me ça a
exor ci zar o fan tas ma do de sem pre go, eis que uma
em pre sa es tran ge i ra, que não so freu ne nhum ar ra -
nhão na mu dan ça eco nô mi ca que con vul si o nou o
nos so País, ame a ça ti rar o sono de um seg men to não 
me nos sa cri fi ca do de tra ba lha do res, os que com -
põem o tra ding do tu ris mo. 

Tive co nhe ci men to, há pou co, por pa la vras do
Se na dor Tião Vi a na, que a in dús tria do tu ris mo foi a
que mais cres ceu no ano pas sa do no Bra sil. Sem jus -
ti fi car ou dar sa tis fa ção aos pa í ses que pres ta ser vi ço
– além do Bra sil, os de ma is que in te gram a Amé ri ca
La ti na tam bém fo ram pe na li za dos –, des de sá ba do,
dia 15, pas sa mos a con vi ver com a in só li ta me di da
ado ta da pela em pre sa ame ri ca na, que pres ta va ser -
vi ços àque les pa í ses e uni la te ral men te rom peu o con -
tra to com as fi li a das da ABAV e da Fe nac tur. 

Essa ati tu de, Srªs e Srs. Se na do res, abre um
sé rio pre ce den te. A pri me i ra a se guir o exem plo da
em pre sa ame ri ca na foi a Va rig, em pre sa na ci o nal
que, ale gan do mu dan ças nas con di ções com pe ti ti vas 
de mer ca do da avi a ção co mer ci al na Amé ri ca do Sul,
de po is de im ple men tar, se gun do co mu ni ca do da em -
pre sa, um ri go ro so pro gra ma de re du ção de cus tos
ope ra ci o na is, abran gen do en tre ou tras me di das, o re -
di men si o na men to da sua fro ta de ae ro na ves e a re du -
ção do seu qua dro de pes so al di an te de um au men to
de com bus tí ve is, ar ren da men tos, pe ças e ou tros in -
su mos, não teve ou tra al ter na ti va a não ser a da re vi -
são dos ín di ces de co mis são pa gos aos agen tes de
vi a gem, um ver da de i ro ri dí cu lo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, na pró xi ma sex ta-feira, 
dia 21 de ja ne i ro, os agen tes de vi a gem que pres tam
ser vi ços à em pre sa aé rea rio-grandense tam bém
pas sa rão a re ce ber, a tí tu lo de co mis são, 6% so bre as 
ven das de bi lhe tes in ter na ci o na is e 7% so bre a ven da 
de bi lhe tes do més ti cos.

Como pre viu o Vi ce-Presidente da ABAV de São 
Pa u lo, em ma té ria pu bli ca da no jor nal Ga ze ta Mer -
can til, edi ção do dia 13, ”de po is que pas sa o pri me i ro
boi, pas sa a bo i a da“. E aí é que está o pro ble ma. Co -
me çou a pas sar o pri me i ro boi com a Ame ri can Air li -
nes, e em se gui da a Va rig, e nada ga ran te que to das
as ou tras com pa nhi as que ope ram no País pos sam
to mar a mes ma ati tu de. 

A bem da ver da de, que ro aqui res sal tar a po si -
ção ado ta da pela Vasp, úni ca em pre sa bra si le i ra que, 
ao con trá rio de to das as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
pela Va rig, au men tou de 9% para 13% o va lor da co -
mis são dos agen tes de vi a gens, o que sig ni fi ca, se gu -
ra men te, que o item ”co mis são“, pago aos agen tes,
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não é o que mais pesa na ques tão do equi lí brio das
con tas des sas em pre sas. 

À gui sa de in for ma ção, Srªs e Srs. Se na do res,
fi que cla ro que, di an te da po lí ti ca que o mer ca do da
avi a ção co mer ci al vem ado tan do para en fren tar a
com pe ti ti vi da de, os agen tes de vi a gem nun ca ques ti -
o na ram as de ci sões ado ta das pe las com pa nhi as aé -
re as, con ten tan do-se com a pe que na co mis são re ce -
bi da, não só para pre ser var o em pre go, mas prin ci pal -
men te para so mar aos pro gra mas que vi sam não re -
pas sar cus tos aos pas sa ge i ros. 

Será que a Ame ri can Air li nes e a Va rig, ao en xu -
ga rem a já min gua da co mis são que pa gam a quem
ven de suas pas sa gens, vão igual men te aba i xar o
pre ço das suas pas sa gens com a re du ção das co mis -
sões que es tão pa gan do aos agen tes de vi a gem?
Será que que rem re al men te re du zir cus tos? Por que,
por exem plo, en tão, es sas com pa nhi as não di mi nu -
em o over pri ce que pa gam às gran des ope ra do ras e
que mu i tas ve zes não é con ta bi li za do, por tan to, não
está su je i to a qual quer tipo de im pos to? Por que não
cor tam as mi lha res de pas sa gens que ofe re cem
como cor te sia a pes so as in flu en tes, a po lí ti cos, a
ex-políticos, a di ri gen tes de es ta ta is que con tro lam o
se tor? 

É em bus ca des sas res pos tas que peço a esta
Casa que se una ao cla mor de mi lha res de agen tes
de vi a gem por todo o País e de seus em pre ga dos.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Mo -
re i ra Men des, peço des cul pas por in ter rom pê-lo, mas
gos ta ria que me con ce des se um apar te, se a Mesa
per mi tir?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
todo o pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Ro meu
Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – No bre Se na -
dor, eu ou via, pela Rá dio Se na do, V. Exª abor dan do
esse as sun to que teve re per cus são na im pren sa de
São Pa u lo, onde fica a di re ção da en ti da de que cir -
cuns cre ve as agên ci as de vi a gens, e é gran de o nú -
me ro de agên ci as. A no tí cia ca u sou uma sur pre sa
enor me, haja vis ta a con cor rên cia que as com pa nhi as 
ame ri ca nas têm fe i to às com pa nhi as na ci o na is na
ques tão de pre ço e do peso do trans por te de car gas.
Essas me di das têm en fra que ci do e mu i to as com pa -
nhi as aé re as na ci o na is, que pas sam por uma si tu a -
ção di fí cil. Em 1999, em vá ri os pro nun ci a men tos nes -
ta Casa, foi men ci o na da a ne ces si da de de in ves ti -
men to em tu ris mo. Nin guém pode, em hi pó te se al gu -
ma, afas tar a im por tân cia das agên ci as de vi a gem no
de sen vol vi men to da in dús tria do tu ris mo, a in dús tria
do sé cu lo. Nes se fim de se ma na, es ti ve em Foz do

Igua çu, onde a po pu la ção está de ses pe ra da com a
fal ta de in ves ti men to, já que lá há vá ri os pó los em de -
sen vol vi men to aguar dan do esse in cen ti vo. Por tan to,
a po si ção da com pa nhia aé rea ame ri ca na tem que
ser re vis ta, re pen sa da. Acre di to que seus di ri gen tes,
após o im por tan te pro nun ci a men to de V. Exª, re con -
si de ra rão a de ci são. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da -
de.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Se na -
dor Ro meu Tuma, V. Exª tem acom pa nha do a ques -
tão do tu ris mo. Em di ver sas oca siões, em con cla ves
na ci o na is e in ter na ci o na is, te nho en con tra do V. Exª,
que, sei, é tam bém um de fen sor des se seg men to.

Ao su bir à tri bu na, fui in for ma do pelo Se na dor
Tião Vi a na so bre da dos, re cen te men te pu bli ca dos,
de mons tran do que o tu ris mo foi a in dús tria que mais
cres ceu no País. E quem está na pon ta des se de sen -
vol vi men to é exa ta men te o agen te de vi a gem, o mi -
cro em pre sá rio, o em pre sá rio de uma eco no mia fa mi -
li ar em que tra ba lham, ba si ca men te, os ele men tos da
fa mí lia, e que é uma gran de fon te ge ra do ra de em pre -
gos. E uma ati tu de uni la te ral como essa cer ta men te
de i xa rá ou tros mi lha res de de sem pre ga dos nes te
País. Por isso, es tou, nes te mo men to, le van tan do
esta ques tão, fa zen do este aler ta e, so bre tu do, pro -
cu ran do sen si bi li zar to dos os Srs. Se na do res para
que en ten dam a gra vi da de des te mo men to: não se
pode que brar um con tra to – um prin cí pio ele men tar
do Di re i to – sem que a ou tra par te seja, pelo me nos,
con sul ta da. E foi exa ta men te o que fez essa em pre sa
ame ri ca na, que não é atin gi da, como as em pre sas
na ci o na is, pelo cus to Bra sil. Ati tu des como essa pro -
vo cam esse ”efe i to cas ca ta“, esse ”efe i to do mi nó“ por
par te de to das as ou tras com pa nhi as bra si le i ras. To -
da via, es pe ro que re ve jam suas po si ções, que en ten -
dam que o que di fi cul ta a so bre vi vên cia des sas em -
pre sas não são os oito ou nove por cen to de co mis -
são pa gas a es ses mi lha res de bra si le i ros, que, na
ver da de, são os ver da de i ros em pre ga dos das com -
pa nhi as aé re as, mal re mu ne ra dos e sem di re i tos tra -
ba lhis tas.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª fere
um as sun to de mu i ta im por tân cia. O Bra sil tem avan -
ça do nes sa ques tão de tu ris mo. Fon tes in di cam que,
no ano de 1999, hou ve um in cre men to mu i to gran de
no se tor do tu ris mo no Bra sil. Como V. Exª está sa li -
en tan do, e ou tros Srs. Se na do res re for çam a tese de
V. Exª por que há da dos es ta tís ti cos, o tu ris mo é res -
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pon sá vel por um nú me ro con si de rá vel de em pre gos.
E quem pro mo ve o tu ris mo, quem o es ti mu la, até
mais que o Po der Pú bli co, são as agên ci as de vi a -
gens. V. Exª pode es tar cer to dis so. Elas pro cu ram in -
cen ti var as pes so as a vi a ja rem. Assim, pen so que
elas de vam ser pro te gi das. Apre sen tei um pro je to
que pre co ni za va um des con to nos pre ços das pas sa -
gens aé re as, ter res tres, ma rí ti mas, flu vi a is, den tro do
ter ri tó rio na ci o nal e para o ex te ri or para pes so as aci -
ma de 60 ou 65 anos. Obje ti va va, prin ci pal men te, o
for ta le ci men to do tu ris mo in ter no. Há uma re sis tên cia
com re la ção a um pro je to des sa na tu re za. Acre di to
que be ne fi ci a ría mos a po pu la ção bra si le i ra e aju da -
ría mos in clu si ve as em pre sas aé re as, que, não sei
como, ale gam pre ju í zo es tan do cons tan te men te lo ta -
das. Para se fa zer uma re ser va de pas sa gem em de -
ter mi na dos pe río dos do ano, mais pro pri a men te no
pe río do de fé ri as, é um de us-nos-acuda, é mu i to di fí -
cil. Então, uni ría mos o útil ao agra dá vel. V. Exª tem in -
te i ra ra zão: de ve mos dar mu i ta aten ção ao tu ris mo,
prin ci pal men te ao tu ris mo in ter no, for ta le cen do-o,
atra in do pes so as de ou tros pa í ses para o Bra sil; pro -
mo ven do o tu ris mo in ter no, para que os bra si le i ros
co nhe çam o seu pró prio ter ri tó rio, o nos so que ri do
Bra sil! É o que, pen so, V. Exª, no fun do, está de fen -
den do com mu i ta pro pri e da de. Gos ta ria de cum pri -
men tá-lo.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te. 

Nes se as pec to, ocor re algo se me lhan te com os
im pos tos. Qu an do se pre ten de au men tar im pos tos, o
vo lu me de ar re ca da ção, ao in vés de se es ten der e
pro cu rar o ma i or nú me ro de con tri bu in tes, ao con trá -
rio, au men ta-se a alí quo ta do im pos to. É algo pa re ci -
do com o que pro põe V. Exª. Acre di to que o es for ço
de ve ria ser con cen tra do. Se cada um dos en vol vi dos
pro cu ras se ga nhar um pou co me nos, cer ta men te ha -
ve ria um avan ço mu i to gran de em re la ção ao tu ris mo, 
so bre tu do por via aé rea. Mas, ao que me pa re ce, a
ati tu de das com pa nhi as aé re as é exa ta men te con trá -
ria. Há uma ga nân cia no sen ti do de ga nhar mais que -
ren do ti rar de quem ga nha me nos.

Se per ma ne cer mos si len ci o sos, es ta re mos co -
op tan do com uma ati tu de que, em úl ti ma aná li se, não
vai ba ra te ar o cus to do trans por te co mer ci al aé reo,
mas sim au men tar a fila dos de sem pre ga dos nes te
País. Essa é a gran de ques tão. A di mi nu i ção do va lor
pago a tí tu lo de co mis são sem dú vi da vai le var ao de -
sem pre go. Os in te res sa dos já es tão se mo vi men tan -
do. Em co mu ni ca do ao Te nen te-Brigadeiro Mar cos
Antô nio Oli ve i ra, Di re tor do De par ta men to de Avi a ção 
Ci vil (DAC), o Pre si den te em exer cí cio da ABAV na ci -

o nal pe diu a in ter ven ção do ór gão no sen ti do de pro -
te ger os di re i tos do trans por te aé reo na ci o nal e das
agên ci as de vi a gem.

Mais do que isso. Ao cha mar a aten ção da
agên cia re gu la do ra na ci o nal, a ABAV fez ver que a
Ame ri can Air li nes, por in frin gir dis po si ti vos le ga is,
pre ci sa ser cha ma da a aten ção, pre cisa le var, como
di ria mi nha avó, um pu xão de ore lhas. A ex plo ra ção
dos ser vi ços pú bli cos de pas sa ge i ros dá-se no Bra sil
me di an te con tra to de con ces são ou per mis são, con -
for me es ta be le ce o art. 175, in ci sos I a IV, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral – isto no caso das em pre sas de ban de -
i ra na ci o nal. 

No caso das em pre sas de ban de i ra in ter na ci o -
nal, a con ces são ou per mis são é dada no país de ori -
gem e a per mis são para ex plo rar ser vi ços in ter na ci o -
na is para o Bra sil e vi ce-versa é con cre ti za da por
acor dos ou tra ta dos in ter na ci o na is de re ci pro ci da de.
Esses ser vi ços de vem res pe i tar o Có di go Bra si le i ro
de Ae ro náu ti ca, por for ça do dis pos to na Lei nº 7.565,
de 19 de de zem bro de 1986, § 2º do art. 1º, além dos
tra ta dos e con ven ções.

Des sa for ma, como sa li en ta a ABAV, a di mi nu i -
ção da co mis são das agên ci as de vi a gens, ain da que
em um regime fle xi bi li za do de ta ri fas, mas con si de ran -
do ser a co mis são par te in te gran te da ta ri fa, é in fra ção
le gal, cons ti tu in do-se, em de cor rên cia, em con cor rên -
cia des le al com as de ma is trans por ta do ras e mo di fi ca -
ção uni la te ral do con tra to co le ti vo de ven das, man ti do
com as em pre sas ven de do ras, con subs tan ci a do nos
acor dos co le ti vos fir ma dos com o SNEA, BSP e IATA,
com as con se qüên ci as daí ad vin das.

A Di re to ria da Fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo,
Fe nac tur, nes te mo men to, está re u ni da em São Pa u -
lo, com a pre sen ça de pra ti ca men te to dos os Pre si -
den tes dos Sin di ca tos das Empre sas de Tu ris mo do
Bra sil, para uma to ma da de po si ção. Se apro va da a
pro pos ta apre sen ta da ao Ple ná rio, to das as agên ci as
as so ci a das à Fe nac tur es ta rão, a par tir do pró xi mo
dia 19, bo i co tan do a ven da dos bi lhe tes da com pa -
nhia Ame ri can Air li nes e da Va rig, bem como de to das 
as ou tras em pre sas que ade ri rem à que da da co mis -
são.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, cla ro está 
que a em pre sa ame ri ca na, ao agir uni la te ral men te,
in frin giu as leis que de ve ria res pe i tar. Mas, como a
Ame ri can Air li nes não está aci ma da lei, não tem o di -
re i to de pro vo car que bras e in cer te zas no sis te ma de
ven das de bi lhe tes aé re os. Ou se ria o caso de ques ti -
o nar se a tão de fen di da li ber da de de céu aber to não
pas sa de uma ope ra ção de ris co para as trans por ta -
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do ras aé re as na ci o na is e para os seus agen tes de co -
mer ci a li za ção.

Não se ria para fu gir des se ”ris co“ que a Va rig
cor reu para acom pa nhar a con cor ren te nor -
te-americana, para pre ju í zo de mi lha res de fun ci o ná -
ri os que tra ba lham nas 2.800 agên ci as de vi a gens,
re pre sen ta das em 24 Esta dos e no Dis tri to Fe de ral?

Em de fe sa de seus as so ci a dos, a ABAV fez che -
gar ao Di re tor-Geral da Ame ri can Air li nes para o Bra -
sil e Amé ri ca La ti na, Sr. Erli Ro dri gues, a in tran qüi li -
da de da clas se e dos pas sa ge i ros que se uti li zam dos
seu ser vi ços.

O pre ce den te da em pre sa nor te-americana, in -
de pen den te da in fra ção le gal que está co me ten do,
im pli ca rá numa re du ção de 33% da re ce i ta das agên -
ci as de vi a gens. Ou seja, es tão ame a ça dos de ir para
a rua fun ci o ná ri os que aten dem por 68% da pro du ção 
aé rea nes ses pos tos de ven das. Esse pes so al é com -
pos to, em sua ma i o ria, por mi cro em pre sá ri os, con for -
me eu já dis se. Asso ci a das ou não à ABAV, as agên -
ci as de vi a gem re pre sen tam 85% dos bi lhe tes aé re os
emi ti dos no País. 

O que mais afron ta é que a eco no mia que a
Ame ri can Air li nes (e ago ra a Va rig) ale ga que irá fa zer 
com o re ba i xa men to das co mis sões dos agen tes de
vi a gem tor na in viá vel a so bre vi vên cia de quem fica
atrás dos bal cões dos pos tos de ven das de pas sa -
gem.

Con for me da dos di vul ga dos du ran te o Con gres -
so Bra si le i ro de Agên ci as de Vi a gens, era di fí cil so -
bre vi ver com dig ni da de com uma co mis são bru ta de
9%. Des con ta dos os cus tos ad mi nis tra ti vos, tri bu tá ri -
os e tra ba lhis tas a re ce i ta que o agen te leva para casa
é de ape nas 2%. Esses da dos são de 1998, épo ca do
apo geu do Pla no Real. Ima gi ne, ago ra, Sr. Pre si den te,
com a re du ção de 7%, o que esse tra ba lha dor pode
fa zer. É o mes mo que tra ba lhar sem re mu ne ra ção.

Além do de sem pre go, com a re du ção das agên -
ci as de vi a gem, o se tor de dis tri bu i ção e ven das de bi -
lhe tes pode tam bém pa rar, re pre sen tan do um re tro -
ces so no sis te ma aé reo em um país con ti nen tal como 
o nos so está ame a ça do de vol tar a vi a jar de car ro ça.
Antes de ado tar me di das como es sas, ca u sa das pela
ga nân cia e in sen si bi li da de, as em pre sas de trans por -
te pre ci sam lem brar-se de que quan to ma i or o nú me -
ro de pos tos de ven das, que são as agên ci as de vi a -
gem, me nor cus to te rão, mes mo con si de ran do-se a
ter ce i ri za ção do se tor.

Para ter mi nar, faço mi nhas as pon de ra ções do
Pre si den te da ABAV, ao pe dir que a Ame ri can Air li nes 
sus pen da a me di da que ado tou e, na mes ma es te i ra
de ra ci o cí nio, o mes mo fa çam to das as ou tras em pre -

sas aé re as que ado ta ram esse pro ce di men to. É pre -
ci so le var em con si de ra ção que a mo di fi ca ção uni la -
te ral do con tra to co le ti vo de agen ci a men to re pre sen -
ta, sob o as pec to so ci al, de sem pre go, o que vem de
en con tro ao es for ço do Go ver no Fe de ral. 

De mi nha par te, Srªs e Srs. Se na do res, como
sem pre, es ta rei de fen den do os in te res ses dos agen -
tes de vi a gens, so bre tu do dos pe que nos, de nun ci an -
do abu sos e pri vi lé gi os, como aca bo de fa zer, mas
tam bém co bran do das au to ri da des cons ti tu í das pro -
vi dên ci as para que es sas em pre sas cum pram suas
obri ga ções.

Ain da esta se ma na vou en ca mi nhar à Mesa re -
que ri men to so li ci tan do ao De par ta men to de Avi a ção
Ci vil (DAC) e à Infra e ro in for ma ções re la ti vas às em -
pre sas aqui ci ta das. Tam bém vou re que rer ao Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia so ci al e à Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral que es cla re çam se as em pre sas es tão cum prin -
do, o que du vi do, suas obri ga ções so ci a is com a mes -
ma pres te za com que pre ten dem re ver os con tra tos
com os agen tes de vi a gem, ati tu de que, se con cre ti -
za da, cer ta men te le va rá ao de sem pre go mi lha res de
tra ba lha do res des te país.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Lú dio Co e lho, 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. Car los Pa tro cí nio, 2º 
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos. 

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para seu pro -
nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (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, um
dos pri me i ros pro nun ci a men tos que fiz as sim que
che guei a esta Casa foi in ti tu la do ”Do Bra sil das Tor -
de si lhas“, no qual afir mei que este país, ao co me mo -
rar os seus 500 anos de des co bri men to, es ta va par -
tin do para a sua ocu pa ção e, ver da de i ra men te, re -
des co brin do o seu ter ri tó rio.

Pude na que la opor tu ni da de fa zer am pla ex pla -
na ção so bre todo o po ten ci al de nos sa re gião e so bre
o que es ta va ocor ren do na que le que po de ría mos de -
no mi nar um novo Bra sil. Nos sa re gião é uma al ter na -
ti va para re sol ver o gra ve pro ble ma do de sor de na -
men to dos nos sos flu xos mi gra tó ri os e tam bém da
ocu pa ção do ter ri tó rio bra si le i ro, que é imen so. É re al -
men te um con tra-senso o que ocor re no país: ci da des 
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in cha das, pro ble mas de toda or dem em fun ção do
cres ci men to de sor de na do.

No To can tins a den si da de de mo grá fi ca é de
qua tro ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do, como se
ali hou ves se pro ble mas cli má ti cos ou aci den tes ge o -
grá fi cos que in vi a bi li zas sem a pre sen ça do ho mem.
Re i vin di ca va para o país um gran de pro gra ma de in -
ves ti men tos, um es tu do dos pro ble mas e o di re ci o na -
men to de pro je tos de modo a ocu par me lhor o nos so
ter ri tó rio, apro ve i tan do as nos sas po ten ci a li da des.
Du ran te nos so bre ve re ces so, Sr. Pre si den te, a re vis -
ta Veja brin dou-nos com a ma té ria de no mi na do ”O
Se gun do Des co bri men to“, se gun do a qual qua tro jor -
na lis tas per cor re ram toda a BR 153, des de o seu nas -
ce dou ro, no Rio Gran de do Sul, cor tan do o país de
pon ta a pon ta, pas san do por Bra sí lia e, de po is, pela
Ro do via Trans bra si li a na, re vi ven do a epo péia de Jus -
ce li no Ku bits chek e co men tan do tudo que está em
vol ta des sa es tra da.

Hoje já exis te ou tro bra ço, de no mi na do Ro do via 
Pres tes, que re pe tiu o per cur so re a li za do pela Co lu na 
Pres tes em um mo men to cí vi co me mo rá vel, que sai
de Arra i as e vai até a ci da de de Pal mas.

Os jor na lis tas Ali ce Gra na to, Ma u rí cio Lima, a
jo vem Le an dra Pé res e Sil vio Fer raz, nas pá gi nas da
re vis ta Veja, fa zem uma ra di o gra fia do que é esse
novo Bra sil. Abro as pas para ci tar al guns tre chos des -
sa re por ta gem. Um de les: ”Um novo País está sen do
cons tru í do em uma re gião jo vem e com gran de e sur -
pre en den te ca pa ci da de de en fren tar de sa fi os“. São
10.000km em tor no da re gião que po de mos de no mi -
nar o novo Bra sil. Fala bas tan te so bre o nos so Esta -
do, To can tins, bem como so bre nos sa jo vem ca pi tal,
Pal mas, e seu exem plo edi fi can te de, ao atin gir a
mar ca de 160 mil ha bi tan tes, ter con se gui do uma pro -
e za numa re gião cuja ren da per ca pi ta, in fe liz men te,
as sim como a do Pi a uí, é uma das mais ba i xas do
país. Con se gui mos cons tru ir uma ca pi tal, ape sar de
pro ble mas como o do de sem pre go e ou tros aos qua is 
es ta mos sub me ti dos.

Em vez de me ni nos de rua, em vez de ”fla ne li -
nhas“, como são co nhe ci dos mais no ta da men te na ci -
da de de São Pa u lo, os re pór te res da re vis ta Veja en -
con tra ram or gu lho sos jar di ne i ros in te gran tes, como
cita a ma té ria, de pro gra mas com apro va ção in ter na -
ci o nal, pro gra mas al ter na ti vos e pro gra mas de ren da
mí ni ma. To can tins tem o ma i or pro gra ma de ren da
mí ni ma des te país. Já es ti ve na tri bu na di ver sas ve -
zes para ci tar o pro gra ma Os Pi o ne i ros Mi rins, que
está abri gan do 30 mil fa mí li as dis tri bu í das em to dos
os mu ni cí pi os do nos so Esta do, mas, em Pal mas,
eles são 2.400 me ni nos.

Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio, o
pro gra ma Ami gos do Meio Ambi en te, fo to gra fa do e
ci ta do na re por ta gem, como é do co nhe ci men to de V.
Exª, um dos nos sos Se na do res, para or gu lho da nos -
sa po pu la ção, que co nhe ce não só Os Pi o ne i ros Mi -
rins, mas os Ami gos do Meio Ambi en te, em que há
700 cri an ças. Essas cri an ças ob vi a men te têm a obri -
ga ção de fre qüen tar a es co la. Para isso, é im por tan te
di zer que nós, em Pal mas, não pas sa mos nem de i xa -
mos nos sa po pu la ção pas sar pela ex pe riên cia hu mi -
lhan te de ver os pais em fi las in ter mi ná ve is ape nas
para ga ran tir o di re i to de es tar na es co la. Esta dos
como São Pa u lo pro mo vem sor te io para ver qual o
bra si le i ro que terá o di re i to de ter o seu fi lho ma tri cu la -
do na es co la.

Se gun do a re vis ta Veja, este ano ain da ha via
um su pe rá vit de três mil va gas nas es co las pú bli cas
de Pal mas. Exis te , Sr. Pre si den te. Eu mes mo cons -
truí, em mi nha ad mi nis tra ção, de nor te a sul no ter ri tó -
rio de nos sa ci da de, 10 es co las com co zi nha in dus tri -
al, ga bi ne tes odon to ló gi cos e va gas para as cri an ças.
No pe río do da ma nhã, os alu nos es tão nos vi ve i ros,
onde apren dem a li dar com mu das tí pi cas da nos sa
re gião; fa zem o trans por te das se men tes des sas mu -
das das nos sas ár vo res do cer ra do para os vi ve i ros,
cu i dam de las e de po is as trans por tam para as ruas de 
Pal mas. Pal mas tal vez seja a mais flo ri da de to das as
ca pi ta is des te País, or ga ni za da, pla ne ja da, bo ni ta!

Uma des sas cri an ças fez um de po i men to à re -
vis ta Veja, di zen do que ti nha o so nho de ser um ofi ci al 
da Ma ri nha bra si le i ra, mas que ja ma is se es que ce rá
da sua ex pe riên cia com as ár vo res, com as plan tas,
com os vi ve i ros e com os jar dins. Dis se isso, se gun do
o re pór ter, afa gan do uma pal me i ra que ele mes mo
ha via plan ta do em uma das ruas da nos sa Ca pi tal.

Fico, Sr. Pre si den te, ver da de i ra men te or gu lho -
so e emo ci o na do de, como Pre fe i to de Pal mas, ter
tido a opor tu ni da de de cri ar esse pro gra ma.

Esta Casa, o Se na do da Re pú bli ca, dá a opor tu -
ni da de para que nós es te ja mos per ma nen te men te
ou vin do da tri bu na as di fe ren tes ex pe riên ci as, o re -
cla me das di fi cul da des que cada Esta do e ci da de
têm, tra zi do aqui pe los seus re pre sen tan tes. Sei que
às ve zes fica di fí cil os Srs. Se na do res ima gi na rem
como se ria esse pro gra ma, se ele re al men te fun ci o na 
e qua is são as suas con se qüên ci as na for ma ção das
cri an ças que dele par ti ci pam.

Estou, Sr. Pre si den te, a pe di do de al guns Se na -
do res ami gos, en vi an do a cada um dos nos sos Se na -
do res um con jun to com ple to de in for ma ções so bre
es tes dois pro gra mas: o Pro je to dos Pi o ne i ros Mi rins,
que al can ça 30 mil cri an ças; e o da ca pi tal, qual seja,

306 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



o Pro gra ma dos Ami gos do Meio Ambi en te, os qua is,
na ver da de, são uma al ter na ti va.

Obvi a men te, é pre ci so ha ver o com pro me ti men -
to e a co ra gem de gas tar o or ça men to pú bli co, des ti -
nan do um per cen tu al para pro gra mas ati nen tes à ren -
da mí ni ma. Nes se par ti cu lar, de ve-se ren der ho me na -
gem ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por quem guar do
gran de ad mi ra ção mu i to an tes de in gres sar na vida
pú bli ca. Sem pre ouvi seus pro nun ci a men tos. No pri -
me i ro dis cur so que fiz nes ta Casa, dis se a S. Exª que
essa ex pe riên cia já de i xa va fru tos pelo País afo ra e
que, por tan to, po dia fi car tran qüi lo, por que pelo me -
nos em uma par te do Bra sil um gran de pro gra ma de
ren da mí ni ma, o dos nos sos pi o ne i ros mi rins, es ta va
sen do re a li za do.

Sr. Pre si den te, o To can tins, ao ser cri a do, op tou
por não ter fun ci o ná ri os pa gos pela União. Já fi ca mos 
pro i bi dos, des de o nos so nas ci men to, de não lan çar
tí tu los pú bli cos. Como não dis po mos de ban co do
Esta do, não te mos esse tipo de ins ti tu i ção fi nan ce i ra
a me re cer so cor ro, a so li ci tar dos co fres e dos con tri -
bu in tes bra si le i ros o em pre go do di nhe i ro pú bli co. De -
fi ni ti va men te, te mos uma fo lha de pa ga men to que
gira em tor no de 40%, mas que já es te ve aci ma de
70%. To da via, o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, ao re -
to mar o Go ver no do Esta do em 1995, de po is de ter
ven ci do as ele i ções de 1994, trou xe a fo lha no va men -
te para o pa ta mar dos 40%. Nós ver da de i ra men te in -
ves ti mos em pro je tos so ci a is, na cons tru ção de ro do -
vi as, em pro gra mas como o Per tins, que es tão le van -
do a ele tri fi ca ção ru ral para o cam po. Opta mos por
não ter fun ci o ná ri os pa gos pela União para não cri ar
na nos sa gen te esse ví cio in ter mi ná vel de ser ape nas
a fo lha de pa ga men to, o em pre go pú bli co, o úni co ca -
mi nho para o cres ci men to des ses Esta dos.

Em vez dis so, Sr. Pre si den te, nós, os Cons ti tu -
in tes, de i xa mos ins cri to na Cons ti tu i ção bra si le i ra que 
o Go ver no Fe de ral exe cu ta ria no To can tins os pro gra -
mas e os pro je tos pre vis tos na Lei nº 31/77, que ser -
viu para ge rir a di vi são de Mato Gros so com Mato
Gros so do Sul. De cor ri dos 10 anos, ana li sa do o que
está na Cons ti tu i ção Fe de ral, che ga mos a acu mu lar
R$1 bi lhão de dé bi tos da União com o To can tins. Por -
tan to, não te mos dí vi da mo bi liá ria a dis cu tir com a
União, por que o To can tins é cre dor da União. Essa
tem sido uma das que i xas e uma das ma i o res re i vin -
di ca ções da nos sa po pu la ção. Não que re mos os
even tu a is so cor ros da que les Esta dos que, de sor ga -
ni za dos, pre ci sam ser en qua dra dos em um pro gra ma 
para tra zer a fo lha no va men te para pa ta ma res ace i tá -
ve is, re e qui li brar as con tas, re ne go ci ar a dí vi da.

E digo, Srs. Se na do res: o ma i or ques ti o na men -
to que tive du ran te este re ces so, nos me i os uni ver si -
tá ri os, no de ba te com os co mer ci an tes, foi a res pe i to
de como te ria sido dado aque le so cor ro ao Ban co do
Esta do de San ta Ca ta ri na; como nós, aqui no Se na -
do, apro va mos R$2,5 bi lhões para um Esta do que vai
ter seu ban co pri va ti za do, mas que me re ceu aque le
sa ne a men to. Dei as ex pli ca ções que ouvi do Go ver -
na dor Espe ri dião Amin, usei aqui os ar gu men tos do
Pre si den te do meu Par ti do, Jor ge Bor nha u sen, ao de -
fen der tal em prés ti mo. To da via, no fun do, Sr. Pre si -
den te, há um ques ti o na men to pro fun do e a cu ri o si da -
de – para não di zer a in sa tis fa ção – no seio da nos sa
po pu la ção, pois de cor ri dos mais de 10 anos da sua
cri a ção, a União ain da deve ao To can tins os tais pro -
gra mas de in ves ti men tos, de que so mos cre do res em
R$1 bi lhão. Po rém, só ago ra, ao re co nhe cer a dí vi da,
a Pro cu ra do ria Ge ral da União está ten tan do en con -
trar um je i to, e não sei quan tos anos mais te re mos de
es pe rar. 

O To can tins per ma ne ce cre dor da União, é ain -
da o úni co Esta do da Fe de ra ção que não tem uma
uni ver si da de fe de ral. Isso, sem dú vi da ne nhu ma, já
pas sa para nós a ser uma mes qui nha dis cri mi na ção,
com a qual não con cor da mos mais.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço o no bre Se na dor Ra mez Te bet com mu i ta 
ale gria.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, sem pre que V. Exª vai à
tri bu na abor dar as sun tos de in te res se do seu Esta do,
To can tins, nos leva à re fle xão so bre os nos sos Esta -
dos. É o que V. Exª está fa zen do hoje. Em vá ri os tó pi -
cos, há uma co in ci dên cia mu i to gran de en tre o tra ta -
men to que a União dis pen sa ao Esta do do To can tins
e aquele que dis pen sa às ou tras Uni da des da Fe de ra -
ção mais ne ces si ta das. É o caso da lei com ple men tar
que es ta be le ce que, du ran te 10 anos, a União deve
re a li zar pro gra mas de in ves ti men to nos Esta dos.
Essa lei veio em ra zão da cri a ção do Esta do de Mato
Gros so Sul, mas até hoje não te mos pro gra mas de in -
ves ti men to nem no Esta do de Mato Gros so nem no
Esta do de Mato Gros so Sul. Não es tou di zen do a
V.Exª que não hou ve in ves ti men tos do Go ver no Fe -
de ral lá. O que não hou ve fo ram os in ves ti men tos pro -
gra ma dos pela le gis la ção. Os Esta dos de vem ter um
pla ne ja men to, prin ci pal men te aque les que nas ce ram, 
como os Esta dos a que aca bo de me re fe rir, o meu e o 
de V. Exª, Mato Gros so do Sul e o To can tins. Qu e ro
pa ra be ni zar V. Exª, por que o To can tins é hoje um
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Esta do prós pe ro e re co nhe ci da men te com gran des
pos si bi li da des em ra zão da ad mi nis tra ção que lá é re -
a li za da. Cito o tem po em que V. Exª, com mu i to or gu -
lho, na tu ral men te, foi Pre fe i to da ca pi tal. Hoje, o Esta -
do é go ver na do pelo seu pai. E há se me lhan ça en tre
Mato Gros so do Sul e o To can tins: se o To can tins não 
tem um ban co es ta du al, Mato Gros so do Sul tam bém
não tem. Hoje digo gra ças a Deus, por que, se ti ves se, 
es ta va na con ta da pri va ti za ção para pa gar a dí vi da
que, tal vez, po dia não ser nem do Esta do. Então,
Mato Gros so do Sul está como o To can tins: à es pe ra
de que o Go ver no não ape nas pa gue, mas tam bém
re co nhe ça in ves ti men tos que fi ze mos. No caso de
Mato Gros so do Sul, o Esta do fi cou de ven do – e mu i -
to – em ra zão de ter re a li za do aqui lo que a União de -
ve ria re a li zar: a pa vi men ta ção das BRs. Então, veja
quan ta se me lhan ça exis te, e eu que ro cum pri men tar
V. Exª que faz hoje com o pro nun ci a men to de de fe sa
do seu Esta do e nos leva a re fle xão so bre os nos sos
Esta dos. Quer di zer, os Esta dos mais po bres es tão
mes mo a unir os seus es for ços – e da qui a pou co vou
à tri bu na – para ob ter ma i o res in ves ti men tos por par te 
do Go ver no Fe de ral.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor Ra mez Te bet, e con cor do
com os ar gu men tos pres ta dos por V. Exª ao meu pro -
nun ci a men to e di ria, Sr. Pre si den te, que me nos de
dez dias após a re a li za ção por par te des ses qua tro
jor na lis tas a que me re fe ri da re vis ta Veja, o Jor nal
Na ci o nal trou xe uma gran de ma té ria so bre Pal mas
mos tran do a ci da de que mais cres ce no País, mos -
tran do as pec tos do seu pla ne ja men to, mos tran do
que lá o de sem pre go não con se gue ven cer o em pre -
go, por que ain da é uma re gião que gera e que está
ofe re cen do va gas nas di ver sas fa ses do seu cres ci -
men to.

Sr. Pre si den te, fico ima gi nan do o quan to a re -
gião de São Pa u lo, do Rio de Ja ne i ro, da gran de Belo
Ho ri zon te, da nos sa Bra sí lia, o quan to a po pu la ção
não co me mo rou e está co me mo ran do ver a or ga ni za -
ção de um pro je to pla ne ja do, de al gu ma co i sa ver da -
de i ra men te or ga ni za da, sur gin do em uma re gião
mais ao nor te do País que es te ja ser vin do como um
al ter na ti va. Se Pal mas já está com 170 mil ha bi tan tes, 
ima gi nem se não hou ves se Pal mas, que essa po pu -
la ção já es ta ria aqui as so lan do ain da mais a cri se de
Bra sí lia, pres si o nan do ain da mais pe los lo tes e por
aqui lo que tem so bra do, e é as sim que nós es ta mos
tra tan do os que nada têm com as so bras. Eu di ria que 
o Esta do do To can tins tem sido uma al ter na ti va ex tra -
or di ná ria. Mas é pre ci so, Sr. Pre si den te, que jun to
com pro gra mas como a cons tru ção da nos sa gran de

Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, já su pe ran do os 35% 
das suas obras pron tas e 3.000 tra ba lha do res na
fren te de ser vi ço, é pre ci so que ra pi da men te os 15
Km da Fer ro via Nor te-Sul, que já aden tra ram o ter ri tó -
rio do To can tins, atin jam a ci da de de Aná po lis. É pre -
ci so que essa obra seja con clu í da, que as obras da hi -
dro via Ara gua ia-Tocantins se jam con clu í das, por que
as sim es ta re mos com uma gran de al ter na ti va para
ocu par me lhor esta re gião, pois não dá para en ten der
esse pa ra do xo de o Bra sil ter uma ba i xa den si da de
de mo grá fi ca, uma pés si ma taxa de ocu pa ção de seu
ter ri tó rio, en quan to as nos sas ci da des so frem com
en chen tes, com mor tes, com des bar ran ca men tos.

Sr. Pre si den te, to mam-se pro vi dên ci as, mas
não adi an ta nos ilu dir mos, pois ja ma is ha ve rá um pro -
gra ma que evi te, na ci da de de São Pa u lo, as ocor rên -
ci as que ti ve mos nas chu vas. Isso ocor re em to das as 
ou tras ci da des. O que pre ci sa mos é ga nhar tem po
em di re ção a essa gran de mar cha, como se fez nos
Esta dos Uni dos, com fer ro vi as, duas à mar gem do
Rio Mis sis si pi, com o apro ve i ta men to dos nos sos re -
cur sos hí dri cos, pro je tos e pro gra mas al ter na ti vos
para dar opor tu ni da de à nos sa po pu la ção de ocu par
me lhor es sas áre as. De ve mos isto ao sa u do so Jus -
ce li no Ku bits chek. Den tre ou tras vi si tas, no tem po em 
que fui Pre fe i to, por três opor tu ni da des, o
ex-Governador de Bra sí lia, Cris to vam Bu ar que, es te -
ve em Pal mas. Dis se ele que o Bra sil de via mu i to a
Jus ce li no Ku bits chek. Fi cou ad mi ra do com o nos so
pro gra ma de ren da mí ni ma, com a ca pi tal, com o de -
sen vol vi men to de Pal mas. Tive, tam bém, opor tu ni da -
de de re ce ber o Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, re que i ro à
Mesa a trans cri ção des sa me mo rá vel ma té ria da re -
vis ta Veja, que con si de ro re al men te uma ho me na -
gem aos 500 anos do Bra sil, o re des co bri men to do
nos so Ter ri tó rio.

O ou tro ob je ti vo, Sr. Pre si den te, é o de bus car
mais uma vez a so li da ri e da de dos meus Pa res aqui
no Se na do, no Con gres so Na ci o nal, para o Esta do do 
To can tins. Não que re mos ne nhum pro gra ma de
emer gên cia, ne nhum fa vor, e não te mos dí vi da a re -
ne go ci ar. Na ver da de, pre ci sa mos que os pro gra mas
de de sen vol vi men to se jam ver da de i ra men te apli ca -
dos no To can tins, para que gran des obras, como a
Fer ro via Nor te Sul, a Hi dro via Ara gua i a To can tins, a
du pli ca ção do Li nhão, re al men te se tor nem re a li da de
o mais rá pi do pos sí vel, por que es ta mos dan do uma
gran de con tri bu i ção ao País quan do nos apre sen ta -
mos como uma al ter na ti va na re o cu pa ção des se
gran de Ter ri tó rio na ci o nal.
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Por tan to, Sr. Pre si den te, cum pri men to tam bém
a gran de ma té ria apre sentada pelo Jor nal Na ci o nal
que mos trou os pro ble mas que esta mos vi ven do por
ser mos a ci da de que mais cres ce nes te País. Tudo
isso com mu i to or gu lho, na cer te za de que o To can -
tins é o ros to des te Bra sil novo que está sur gin do e
que te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

NA PONTA DO LÁPIS

Ci da des pla ne ja das ven cem as ad ver si da des
do in te ri or e exi bem óti mos pa drões de vida

Sil vio Fer raz

Os mes tres por tu gue ses e ar te sãos, cons tru to res das pri -
me i ras ci da des bra si le i ras, pre o cu pa vam-se, so bre tu do, com a
sede do Po der, a Igre ja, a rua prin ci pal e a pra ça. O res tan te da
ocu pa ção era de i xa do à ini ci a ti va dos mo ra do res e ne go ci an tes.
Os re sul ta dos, de sas tro sos. Com o tem po, ruas es tre i tas para
pro te ger os pe des tres do ca lor es cal dan te da co lô nia vi ra ram la -
bi rin tos de ca den tes. Ba ir ros ser pen te an do en cos tas ou mar gens
de rios ex plo di ram em fa ve las. Cin co sé cu los pas sa dos, os re sul -
ta dos des se caos são fla gra dos com ma i or re al ce ain da em São
Pa u lo, Rio de Ja ne i ro ou Sal va dor. Foi o ca rim bo do pri me i ro des -
co bri men to, em ar ga mas sa e pe dra. Do li to ral à in te ri o ri za ção
mais pró xi ma, os ví ci os per ma ne ce ram. Hoje, o eixo Rio-São Pa -
u lo exi be um dos mais hor ro ro sos ce ná ri os ur ba nos bra si le i ros.
De Ta u ba té a São Pa u lo, as ci da des qua se se unem em con fu sa
me ga ló po le. Os Mu ni cí pi os de San to André, São Ber nar do, São
Ca e ta no e Di a de ma fun di ram-se. Explo diu o fe nô me no ba ti za do
com nome tão feio quan to seu re sul ta do fí si co: a co nur ba ção.

Às vés pe ras do quin to cen te ná rio, a onda do novo des co -
bri men to im pri me mar ca vi go ro sa e or ga ni za da ao in te ri or. As
mar gens da trans bra si li a na, for mi dá vel eixo nor te-sul que ani ma
o Bra sil do in te ri or, bro tam sem es pa lha fa to ci da des pla ne ja das,
com ruas lar gas, sa ne a men to bá si co, es co las e hos pi ta is. Nem
tudo está re a li za do, mas pre vis to. Algu mas ain da exi bem pla cas “ 
Fu tu ro hos pi tal”. Ou tras, pré di os só li dos e con tra di ção. 

É o Bra sil do se gun do des co bri men to sal tan do das pran -
che tas para a sel va ama zô ni ca, para o cer ra do ou para as pra da -
ri as do sul. O mais re cen te exem plo de fru tos do pla ne ja men to
ur ba no é Pal mas. O mais co nhe ci do, Bra sí lia, os mais pu jan tes e
tra di ci o na is, Lon dri na, Belo Ho ri zon te e Go iâ nia. São bra si le i ros
que se in te ri o ri za ram se guin do um pla no mes tre tra ça do por ge -
ra ções de ur ba nis tas. No País fa mo so pelo je i ti nho e pela im pro -
vi sa ção é uma sur pre sa cons ta tar que em boa par te de seu in te ri -
or, do nor te do Pa ra ná às fral das da Ama zô nia, cada qui lô me tro
de ocu pa ção foi cu i da do sa men te pla ne ja do.

Cada uma des sas ci da des se trans for mou em pó los ir ra di -
a do res de de sen vol vi men to. No nor te do Pa ra ná ger mi na ram mu -
ni cí pi os pe que nos e mé di os com ba i xos ín di ces de anal fa be tis -
mo, más con di ções de sa ú de e um PIB per ca pi ta su pe ri or à mé -
dia bra si le i ra. Lon dri na, com mais de 400.000 ha bi tan tes, os ten ta
o tí tu lo de pos su ir a quar ta me lhor uni ver si da de do País, ates ta do 
pelo úl ti mo Pro vão do Mi nis té rio da Edu ca ção. Sua po pu la ção é
abas te ci da com água tra ta da. Ma rin gá se gue a mes ma tri lha. O
anal fa be tis mo é de ape nas 4%, con tra 15% da mé dia do País.

Umu a ra ma exi be um se tor de ser vi ços que res pon de por 80% da
eco no mia lo cal. Ci a nor te ofe re ce 23 me tros qua dra dos de jar dins
a cada um de seus ha bi tan tes – o do bro do mí ni mo re co men da do 
pe las Na ções Uni das e seis ve zes o de São Pa u lo.

Pal mas, hoje com 160.000 ha bi tan tes, do bra a po pu la ção
a cada dois anos. Seus ad mi nis tra do res já ha vi am pre vis to isso
e, com toda a de man da in fan til por es co la, ain da so bram 3.000
va gas. O mes mo acon te ce com a rede de es go tos, con clu í da em
70% dos ba ir ros, até os ain da ina bi ta dos. Os tre ze mé di cos de
1996 são hoje 125. Den tis tas, de sete sal ta ram para 75. Em 97%
das re si dên ci as há luz elé tri ca, em 98% água tra ta da. Ruas e
ave ni das são qua se to das pa vi men ta das.

Nos ca len dá ri os um cír cu lo ver me lho si na li za a data: se -
tem bro de 2001. Aí sur gi rão 12 qui lô me tros de pra i as às mar gens 
do cris ta li no rio To can tins. Elas apa re ce rão quan do a hi dre lé tri ca
de La ge a do co me çar a en cher seu re ser va tó rio. Com ape nas 3
me tros de pro fun di da de mé dia, o imen so lago re ce be rá oxi ge na -
ção cons tan te, ofe re cen do ex ce len tes con di ções para a cri a ção
de pe i xes. Do tar de la zer uma ci da de onde no ve rão  os ter mô -
me tros che gam a 44 gra us é uma pre o cu pa ção cons tan te de
seus ad mi nis tra do res. O Se na dor Edu ar do Cam pos, seu
ex-prefeito, en fa ti za: “Tra ba lho só não bas ta. O la zer é im pres cin -
dí vel”. Criá-lo como em Pal mas só é pos sí vel por que as so lu ções
foram pre vis tas nas pran che tas.

Par tiu dos in gle ses, nos idos dos anos 30, o pri me i ro en sa -
io para o se gun do des co bri men to. Empre en de do res, vis lum bra -
ram o nor te pa ra na en se como cam po fér til para plan tar lu cros.
Co lo ca ram a pon ta do com pas so onde se ria er gui da Lon dri na e
gi ra ram. Com pra ram o cír cu lo. A pron ta re ven da fra cas sou. Mu -
da ram os pla nos: cons tru ir ci da des era a nova meta. O de sa fio foi 
en tre gue ao en ge nhe i ro Ale xan dre Raz gu la eff com a re co men da -
ção: as no vas ci da des de ve ri am ser fo cos de de sen vol vi men to,
emol du ra das por lar gas ave ni das e imen sos par ques. Su ces so
ime di a to. Mais de 30.000 com pra do res, na ma i o ria pa u lis tas, la -
vra ram es cri tu ras. Nas cia Lon dri na.

AS SEMENTES DO FUTURO

Com uma po pu la ção de 160.000 ha bi tan tes, 51% até 18
anos, Pal mas, a mais nova ca pi tal do país, não pode re la xar com a
ju ven tu de. Seus pro gra mas as sis ten ci a is são ino va do res e ga nha -
do res de prê mi os in ter na ci o na is. To dos di re ci o na dos à pre ven ção
da de lin qüên cia ju ve nil. Co me çam cedo. Dos 9 aos 12 anos, alu nos 
da rede pú bli ca são gra du al men te ma tri cu la dos no Pro gra ma Edu -
ca ci o nal de Re sis tên cia às Dro gas e à Vi o lên cia. Apren dem a re pe lir 
tra fi can te des de cedo. Ensi nam-se a eles os efe i tos des tru i do res da
co ca í na, da ma co nha, do crack e até da he ro í na. No ano pas sa do,
for ma ram-se 900 alu nos. A meta des te ano é o do bro.

Entre a po pu la ção mais ca ren te, a atra ção ma i or é o AMA
– Ami gos do Meio Ambi en te. Nes sa as so ci a ção, 700 me no res re -
ce bem 70% do sa lá rio mí ni mo por mês, ces ta bá si ca, as sis tên cia
mé di ca, es co la, apren di za do do es por te que de se ja rem e de jar -
di na gem. Co or de na dos por Mar ce lo Lé lis, o pa i sa gis ta que pla ne -
jou jar dins e pra ças, os alu nos apren dem o cul ti vo de ár vo res na -
ti vas, ipê, pe qui, pal me i ras e 150 es pé ci es de plan tas or na men ta -
is. O re sul ta do tem sido re com pen sa dor para to dos. Não se vêm
fla ne li nhas va gan do, e a ci da de pode or gu lhar-se de exi b ir o mais 
ba i xo ín di ce de vi o lên cia ju ve nil do País. As re gras são du ras: no -
tas ba i xas no co lé gio, ex clu são ime di a ta do pro gra ma e cor te de
to dos os be ne fí ci os. Por isso mes mo, o em pe nho é enor me. Ali a -
dos do tra ba lho dos par ti ci pan tes do AMA são os mo ra do res da
ci da de. “Antes os mo ra do res rou ba vam mu das das pra ças e ave -
ni das para seus jar dins. Ao per ce ber que os me no res os cons tru -
íam, vi ra ram im pla cá ve is fis ca is”, con ta Mar ce lo. Nem to dos que -
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rem ser jar di ne i ros para o res to da vida, mas têm no AMA uma
pla ta for ma de lan ça men to para a re a li za ção de seus so nhos. Gle -
id son Vi e i ra Me ne zes, 15 anos, há sete me ses no pro je to, é um
de les. “Qu e ro ser ofi ci al da Ma ri nha, mas nun ca es que ce rei as
ár vo res e as flo res”, ga ran te, en quan to afa ga com emo ção uma
pal me i ra por ele re cém-transplantada.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º
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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho,
de ma ne i ra per sis ten te, cha ma do a aten ção da Na -
ção e, prin ci pal men te, das au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo para o des ca so com que é tra ta da a Ama zô nia
e tam bém as re giões Cen tro-Oeste e Nor des te do
País em re la ção às mais ri cas, Sul e Su des te. Na se -
ma na pas sa da, fiz dois pro nun ci a men tos so bre o
tema, in clu si ve mos tran do a in co e rên cia e o ver da de i -
ro cri me que co me teu o BNDES quan do, em 1998,
apli cou 80% de seus in ves ti men tos nos sete Esta dos
do Sul e do Su des te e ape nas 20% nos ou tros Esta -
dos da Fe de ra ção – ou seja, nas re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oeste –, que são os mais po bres e,
por tan to, de ve ri am ser a pri o ri da de para o de sen vol -
vi men to do país, cum prin do-se di ta me cons ti tu ci o nal
de eli mi nar as de si gual da des re gi o na is.

Mas o BNDES não está só nes sa ne fas ta ação
con tra o de sen vol vi men to das re giões mais po bres do 
Bra sil. Vá ri os ou tros ór gãos e ins ti tu i ções que de ve ri -
am tra ba lhar no sen ti do de di mi nu ir o fos so que se pa -
ra as re giões bra si le i ras mais ri cas das mais po bres
pa re cem ter um pla no de li be ra do de su fo car um de -
sen vol vi men to har mô ni co – uma ati tu de mío pe de in -
ves tir mais nas áre as em que o PIB e a con cen tra ção
po pu la ci o nal são ma i o res.

Na dé ca da de 80, Edmar Mo rel pu bli cou Ama -
zô nia Sa que a da , uma ad ver tên cia ao Po der Pú bli co
so bre a co bi ça in ter na ci o nal no que tan ge à nos sa flo -
res ta tro pi cal. Lem bra que a re gião não-ocupada pe -
los bra si le i ros es ta va na mira dos es po li a do res in ter -
na ci o na is des de o sé cu lo XVII. Na mes ma dé ca da,
Ri car do Bu e no, jor na lis ta e eco no mis ta – no Vo lu me
IV, nº 36, de Ca der nos do Ter ce i ro Mun do –, re lem bra
a épo ca em que a flo res ta era co nhe cida como Infer -
no Ver de, até cair nas mãos de em pre sas trans na ci o -
na is, gra ças às fa ci li da des ofe re ci das pelo Go ver no
Fe de ral para a ocu pa ção da Ama zô nia. Inú me ros fo -

ram os in cen ti vos fis ca is en tão con ce di dos, quer para
im plan ta ção de in dús tri as, quer para pro je tos agro pe -
cuá ri os. Fo ram ins ta la das fa zen das gi gan tes cas de
mi lhões de hec ta res, a ma i o ria nas mãos de em pre -
sas es tran ge i ras.

A fal ta de pla ne ja men to glo bal para a re gião tem 
con tri bu í do para agra var o pro ble ma. Os de se jos e
an se i os das po pu la ções lo ca is não são le va dos em
con si de ra ção pe las au to ri da des go ver na men ta is, que 
cos tu mam dar mais im por tân cia a su ges tões ex ter -
nas do que a in ter nas. O pa pel do Esta do na Ama zô -
nia tem-se mos tra do frá gil, ape sar de to dos os se mi -
ná ri os, con fe rên ci as na ci o na is e in ter na ci o na is, que,
de al gu mas dé ca das para cá, se su ce dem no Bra sil e
no ex te ri or.

Cada dia é ma i or a co bi ça in ter na ci o nal so bre a
área. Re cen te men te, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so com pa re ceu à Itá lia para de ba ter com
os sete pa í ses mais ri cos do mun do, o co nhe ci do G-7, 
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. É uma ver go nha que se con ti nue ofe re -
cen do aba ti men to de nos sa dí vi da ex ter na em tro ca
de ces são de nos sa so be ra nia na área. Não é pos sí -
vel acre di tar que o in te res se seja ape nas na pre ser -
va ção do cha ma do ”pul mão do mun do“, quan do o
que se vê é a ex plo ra ção de nos sas ri que zas, es pe ci -
al men te de nos sa flo ra, que há anos ali men ta la bo ra -
tó ri os in ter na ci o na is, sem que o Bra sil re ce ba se quer
um cen ta vo por essa ex plo ra ção clan des ti na. Sem fa -
lar no in te res se por imen sas re ser vas mi ne ra is, ou tro
as sun to gra ve e sem con tro le pe los Go ver nos Fe de -
ral e Esta du al.

Os Esta dos Uni dos es tão pro pon do o aba ti men -
to de US$650 mi lhões da dí vi da ex ter na bra si le i ra,
por in ves ti men tos, se gun do eles, no meio am bi en te.
Tais in ves ti men tos se ri am des ti na dos ao Pro gra ma
de Pro te ção de Flo res tas Tro pi ca is, o PPG-7. Não só
aque le país mas tam bém ou tros pa í ses do a do res não 
ad mi tem a au to no mia bra si le i ra na ad mi nis tra ção do
di nhe i ro, em afron to so acin te a nos sa so be ra nia.
Assim é que Rolf Thi e mans, em ba i xa dor da União
Eu ro péia, dis se no Cor re io Bra zi li en se de 27 de ou -
tu bro pas sa do: ”cer ca de 80% dos re cur sos do PPG-7 
vêm dos con tri bu in tes eu ro pe us. Então, é na tu ral que
te nha mos de mo ni to rá-los de al gu ma for ma, o que
não sig ni fi ca in ter fe rên cia nas po lí ti cas pú bli cas bra si -
le i ras“. 

Ora, o mo ni to ra men to, por si só, já cons ti tui uma 
in ter fe rên cia.

Sr. Pre si den te, não po de mos ace i tar a so be ra -
nia re la ti va. Não po de mos per mi tir que os pa í ses
mais ri cos do mun do que i ram se apos sar de nos sas
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ri que zas. Não po de mos con ti nu ar as sis tin do im pas sí -
ve is à ex plo ra ção de nos sos mi né ri os, de nos sa ma -
de i ra, de nos sa flo ra, de nos sa fa u na por em pre sas
es tran ge i ras. O Esta do-Maior das For ças Arma das –
EMFA, tem pro cu ra do man ter a nos sa so be ra nia na
re gião. Mas pre ci sa, evi den te men te, do to tal apo io do 
Go ver no Fe de ral e dos Go ver nos Esta du a is. No ano
pas sa do, a con vi te do EMFA, vá ri os Par la men ta res
bra si le i ros ti ve ram opor tu ni da de de ver o que os mi li -
ta res es tão fa zen do em de fe sa da Ama zô nia.

O Ge ne ral Les sa, che fe do Co man do Mi li tar da
Ama zô nia, de mons trou a pre sen ça mi li tar em dois
pro je tos na re gião: o Ca lha Nor te, en car re ga do da de -
fe sa, e o Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia –
SIVAM, do con tro le e vi gi lân cia. Em ar ti go pu bli ca do
no O Esta do de S.Pa u lo, de 16 de ou tu bro pas sa do,
o De pu ta do José Ge no íno, um dos con vi da dos, con -
clu iu que, ape sar de todo o es for ço mi li tar, ”o Bra sil, do
pon to de vis ta do pla ne ja men to de Esta do, não tem um
pro je to abran gen te para a Ama zô nia, um pro je to que
abar que a de fe sa, a vi a bi li da de eco nô mi ca, a pro te ção
da re ser va flo res tal e dos re cur sos hí dri cos e a pre ser -
va ção e ex plo ra ção da bi o di versi da de“. E acres cen ta:
”Qu an to me nos o Esta do bra si le i ro se ocu par do as -
sun to, mais as pres sões in ter na ci o na is se fa rão sen -
tir“.

Mas, sur pre en den te men te, as For ças Arma das, 
es pe ci al men te o Exér ci to Bra si le i ro, que são as ins ti -
tu i ções que mais se pre o cu pam com o pro ble ma, não
es tão agin do como de ve ri am di an te da re a li da de atu -
al. O Exér ci to man tém, se gun do a re vis ta Veja do dia
5 de ja ne i ro de 2000, 44.000 sol da dos só no li to ral do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, en quan to que em toda a
Ama zô nia, ”para guar ne cer a fron te i ra do Bra sil com
sete pa í ses“, exis tem ape nas 25 mil sol da dos. E isso,
se gun do a re vis ta, di an te da re a li da de da guer ri lha e
do nar co trá fi co na Co lôm bia, no Peru e na Bo lí via e
de ou tros tan tos pro ble mas no Su ri na me, na Gu i a na e 
na Ve ne zu e la.

Sobre esse as sun to, que ro re gis trar, Srªs e Srs. 
Se na do res, que re ce bi, há pou cos mo men tos, da
as ses so ria do Exér ci to Bra si le i ro um do cu men to
que ex pli ca o con tin gen te no Rio de Ja ne i ro em fla -
gran te dis pa ri da de com a Ama zô nia. É ver da de
que, como o re ce bi há pou cos mi nu tos, não tive
tem po de me de bru çar so bre o do cu men to, mas, por 
ques tão de jus ti ça, que ro re gis trar seu re ce bi men to,
pe din do que seja par te in te gran te do meu pro nun ci a -
men to, Sr. Pre si den te.

Enquan to isso, su ce dem-se nos jor na is e nos
no ti ciá ri os das rá di os e te le vi sões de nún ci as e cons -
ta ta ções, na Ama zô nia, de ações de bi o pi ra ta ria, nar -

co trá fi co, con tra ban do de ar mas, da pre sen ça de es -
tran ge i ros agin do ile gal men te em vá ri os se to res.
Além dis so, a eli te go ver nan te, a eli te po lí ti ca, em pre -
sa ri al, in te lec tu al e a mí dia na ci o nal con ti nu am de
fren te para o li to ral bra si le i ro e de cos tas para a imen -
si dão da Ama zô nia, como se o Bra sil aca bas se onde
pas sa va a li nha di vi só ria do Tra ta do de Tor de si lhas.

Sr. Pre si den te, há mu i tos anos, a pre ga ção in -
ter na ci o nal de so be ra nia li mi ta da do Bra sil so bre a
Ama zô nia vem sen do de fen di da por go ver nan tes de
di ver sos pa í ses de sen vol vi dos. Essa so lu ção, evi -
den te men te, só tra ria des ser vi ço ao País, atin gin do
po pu la ções lo ca is e in ter fe rin do nas in con tá ve is ri -
que zas da re gião. É pre ci so agir com ga lhar dia, sem
abrir mão, um mi nu to se quer, da nos sa so be ra nia,
pois aos bra si le i ros per ten ce a mais bela flo res ta tro -
pi cal, e são eles ca pa zes de exer cer a sua ci da da nia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

EFETIVO DO EXÉRCITO NO RIO DE JANEIRO

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Ala Sen. Afon so Ari nos – Gab. nº 10
Se na do Fe de ral

Bra sí lia – DF

Pre za do Se na dor,
Este do cu men to tem por fi na li da de apre sen tar a V. Exª al -

guns as pec tos que tra du zem a re a li da de dos atu a is efe ti vos do
Exér ci to na guar ni ção do Rio de Ja ne i ro.

Lon ge de ten tar ini bir qual quer pro nun ci a men to acer ca de
uma com pa ra ção com o nú me ro de mi li ta res na Ama zô nia, sin -
to-me na obri ga ção de abor dar as pec tos que es cla re çam a si tu a -
ção e pro por ci o nem ma i o res sub sí di os para uma real ava li a ção
do fato.

Em sua re por ta gem a re vis ta Veja re a li za um es tu do com -
pa ra ti vo su per fi ci al so bre os efe ti vos na Ama zô nia e no Rio de
Ja ne i ro, sem no en tan to, ava li ar, com pro fun di da de a ques tão.Ve -
ja mos en tão, al guns as pec tos so bre o pro ble ma:

– a ci da de do Rio de Ja ne i ro, his tó ri ca ca pi tal do País por
cer ca de qua tro cen tos anos, pólo ci en tí fi co-cultural e gran de cen -
tro in dus tri al, é sede da ma i o ria das es co las de for ma ção, aper fe -
i ço a men to e es pe ci a li za ção no âm bi to do Exér ci to, tais como, a
Esco la de Co man do e Esta do Ma i or do Exér ci to, a Esco la Su pe ri -
or de Gu er ra, am bas de al tos es tu dos mi li ta res e es tra té gi cos, a
Esco la de Aper fe i ço a men to de Ofi ci a is, o Insti tu to Mi li tar de
Enge nha ria e tra di ci o nal Esco la de Edu ca ção Fí si ca do Exér ci to,
ber ço dos atle tas olím pi cos bra si le i ros, as es co las de Ma te ri al
Bé li co, de Co mu ni ca ções de Equi ta ção de Instru ção Espe ci a li za -
da, o Co lé gio Mi li tar e a Esco la de Sa ú de além do De par ta men to
de Ensi no e Pes qui sa e suas Di re to ri as, es tru tu ra ne ces sá ria
para o pla ne ja men to su per vi são e co or de na ção de to dos es ses
cur sos; a Aca de mia Mi li tar das Agu lhas Ne gras, res pon sá vel pela 
for ma ção dos ofi ci a is, está se di a da em Re sen de – RJ.
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– na área tec no ló gi ca po de-se ci tar a exis tên cia do Cen tro
Tec no ló gi co do Exér ci to, o Cam po de Pro vas da res tin ga da Ma -
ran ba ia, o Cen tro de Ava li a ção do Exér ci to e o Arse nal de Gu er ra.

– na área de Sa ú de te mos o Hos pi tal Cen tral do Exér ci to,
o Hos pi tal da Gu ar ni ção da Vila Mi li tar, duas po li clí ni cas e o Insti -
tu to Bi o ló gi co do Exér ci to;

– no cam po ope ra ci o nal, o Rio de Ja ne i ro con ta com a 1º
Di vi são de Exér ci to, gran de co man do que en qua dra a 9ª Bri ga da
de Infan ta ria Mo to ri za da, a 5ª Bri ga da de Ca va la ria Blin da da e a
2º Bri ga da de Infan ta ria Mo to ri za da, esta úl ti ma se di a da em Ni te -
rói – RJ; con ta tam bém com a Bri ga da de Infan ta ria Pa ra que dis ta 
lo ca li za da nas pro xi mi da des do Cam po dos Afon sos, face ao im -
pres cin dí vel apo io aé reo da FAB e, tam bém, com o Ba ta lhão de
For ças Espe ci a is, uni da de de eli te do Exér ci to, com ca pa ci da de
de em pre go em qual quer re gião do País.

Pre za do Se na dor, o efe ti vo exis ten te, nas Orga ni za ções
Mi li ta res, ope ra ci o na is do Esta do do Rio de Ja ne i ro com cer te za,
não ul tra pas sa um ter ço dos nú me ros pu bli ca dos na que la edi ção
da re vis ta Veja. No Co man do Mi li tar da Ama zô nia pra ti ca men te
no ven ta por cen to do efe ti vo exis ten te está vol ta do para a ati vi da -
de-fim.

Sem mais a di zer, agra de ço a aten ção e com pre en são de
V. Exª na es pe ran ça de ser pres ta do mo des ta co la bo ra ção so bre
o as sun to.

Aten ci o sa men te, Wal ter Sér gio Car ne i ro Herr le in – Ten.
Cel. Asses sor Par la men tar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet,
por ces são do Se na dor Arlin do Por to.

V. Exª dis põe de quin ze mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa -
da, mais pre ci sa men te no dia 13 úl ti mo, com pa re ce -
mos, no Pa lá cio do Pla nal to, à ce ri mô nia de as si na tu -
ra da Me di da Pro vi só ria nº 1.988, que traz nova re gu -
la men ta ção dos fun dos do Nor te, do Nor des te e do
Cen tro-Oeste. 

Ao to mar mos co nhe ci men to da ín te gra da Me di -
da Pro vi só ria, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
sen ti mos que, re al men te, vale a pena tra var o bom
com ba te e lu tar pe los nos sos ob je ti vos. 

Ago ra mes mo, es ta va na tri bu na o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, di zen do que o BNDES de ve ria
apli car me lhor seus re cur sos e dis tri buí-los pe las re -
giões me nos fa vo re ci das do nos so País, fa zen do
coro, por tan to, com aque les que não se con for mam
com as de si gual da des re gi o na is que per sis tem em
nos so País. 

Eu dis se que vale a pena lu tar, re cor dan do-me
dos idos de 1988, quan do pre si dia a Su pe rin ten dên -
cia do De sen vol vi men to da re gião Cen tro-Oeste –
Su de co.

Na oca sião, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, as
ruas de Bra sí lia es ta vam en fe i ta das com fa i xas que
con ti nham uma fra se que hoje ain da ecoa em meus

ou vi dos e pe ne tra fun do no meu sen ti men to de bra si -
li da de: ”292 e uma von ta de só“. Eram 292 Par la men -
ta res uni dos, 292 Par la men ta res do Nor te, Nor des te
e Cen tro-Oeste com uma só von ta de: a de fa zer cons -
tar da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 – como re al men -
te cons ta – um dis po si ti vo que obri ga a apli ca ção de
in ves ti men tos nes sas re giões. Tal dis po si ti vo es ta be -
le ce que 3% 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 de vem ser obri ga to ri a -
men te apli ca dos em pro je tos de fi nan ci a men to do se -
tor pro du ti vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste.

Mas teve iní cio – é bom que se diga – uma
via-crúcis das clas ses pro du to ras, dos em pre sá ri os
pe que nos e gran des e dos par la men ta res, no sen ti do
de fa zer com que es ses re cur sos fos sem efe ti va men -
te apli ca dos, e apli ca dos a um cus to que per mi tis se o
cum pri men to do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, que era o
de di mi nu ir as de si gual da des re gi o na is, fo men tan do
o de sen vol vi men to, o pro gres so, e me lho ran do a qua -
li da de de vida das po pu la ções des sas três re giões do
nos so País.

Os fun dos, to dos sa bem, não vêm cum prin do a
fi na li da de a que se des ti nam. Não vêm cum prin do de -
vi do aos ele va dos en car gos fi nan ce i ros, de vi do à alta
taxa de ju ros que sem pre re ca em so bre os pe di dos
de em prés ti mos da que les que ou sa ram apre sen tar
pro je tos e ob ter em prés ti mos re gu la men ta dos por es -
ses três fun dos: do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oeste.

Com re la ção ao Cen tro-Oeste, Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, nem ban co de de sen vol vi -
men to pos su í mos. Lá, o Cen tro-Oeste ain da é ad mi -
nis tra do, pra ti ca men te, na sua ope ra ci o na li da de, pelo 
Ban co do Bra sil. E, re al men te, ago ra, ocu po esta tri -
bu na para sa u dar essa nova re gu la men ta ção. Pa re ce 
que as co i sas me lho ra ram e que va leu a pena a luta
da Ban ca da do Cen tro-Oeste. Va leu a pena a nos sa
luta. Par ti cu lar men te, sin to-me re com pen sa do, por -
que, re al men te, ago ra, es ses fun dos pelo me nos não
so fre rão os ci la ção. Pelo me nos na me di da pro vi só ria
ba i xa da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, que ace i tou o
tra ba lho fe i to pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal,
ocu pa do pelo Se na dor Fer nan do Be zer ra, os to ma -
do res dos re cur sos dos fun dos, se jam do Nor te, do
Nor des te ou do Cen tro-Oeste, caso que i ram ou caso
en ten dam, vão ter opor tu ni da de de so li ci tar em prés ti -
mos a ju ros ab so lu ta men te fi xos, que va ri am de 5% a
16%, con for me o por te do pro du tor.

O fun do vem com essa nova re gu la men ta ção,
be ne fi ci an do os agri cul to res, as co o pe ra ti vas e as so -
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ci a ções, be ne fi ci an do os mi ni pro du to res e suas res -
pec ti vas co o pe ra ti vas e as so ci a ções, os pe que nos,
mé di os e gran des pro du to res, be ne fi ci an do as ope ra -
ções in dus tri a is, tudo isso a ju ros fi xos, fe nô me no que 
pela pri me i ra vez acon te ce nos fun dos, que têm o ob -
je ti vo de pro mo ver o de sen vol vi men to das re giões
me nos fa vo re ci das do País. Qu e ro di zer que mu i tos
em pre sá ri os, mu i tos agri cul to res su cum bi ram ao
peso dos en car gos, dos ter rí ve is ju ros que one ra ram
os seus em prés ti mos, que são inú me ros os agri cul to -
res que aban do na ram suas ati vi da des, por que não ti -
ve ram con di ções de hon rar os com pro mis sos to ma -
dos com os di ver sos es ta be le ci men tos de cré di to,
seja pe ran te os ban cos re gi o na is, no caso do Nor te e
do Nor des te, seja pe ran te o Ban co do Bra sil. 

As ta xas de ju ros eram ele va das. No per cur so
da nos sa vida eco nô mi ca, eles eram one ra dos pela
cor re ção mo ne tá ria ou por ou tros no mes que su ce de -
ram essa cor re ção mo ne tá ria, de TJLP e ou tras tan -
tas si glas que sig ni fi ca vam ou que sig ni fi cam, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mes mo que a cha -
ma da cor re ção mo ne tá ria. 

Ago ra, não! Ago ra, pelo me nos, te mos uma me -
di da pro vi só ria em que, se ain da fala em ju ros de cin -
co a de zes se is por cen to, pelo me nos são fi xos, o que 
é um avan ço mu i to gran de e já ani ma os in ves ti do res,
os agri cul to res e os em pre sá ri os. Acre di to que ago ra
irão ter opor tu ni da de. 

E mais: essa me di da pro vi só ria deve ser sa u da -
da, por que per mi te que os de ve do res des ses fun dos
re ne go ci em, re pac tu em as suas dí vi das com os mes -
mos ju ros que a me di da pro vi só ria es ta be le ce para os 
no vos to ma do res. 

Tudo isso é aus pi ci o so. Se não é as sim, o ab so -
lu ta men te de se já vel é que acre di to que ha ve rá de
che gar o dia – e va mos lu tar para isso – em que es ses 
ju ros se jam no má xi mo de 6% ao ano.

Não po de mos de i xar, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, de re gis trar que isso é, sem dú vi da
ne nhu ma, uma vi tó ria da clas se po lí ti ca, uma vi tó ria
nos sa, de quem vem do in te ri or e de quem está pre o -
cu pa do com o pe que no pro du tor, com o pe que no agri -
cul tor e com os de ve do res, aque les que to ma ram di -
nhe i ro para plan tar e depois su cum bi ram. Tra ta-se de
uma nova opor tu ni da de que a me di da pro vi só ria dá. 

Sa ú do a me di da pro vi só ria do Pre si den te da
Re pú bli ca e agra de ço os es for ços en vi da dos pelo Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra, nos so com pa nhe i ro no Se -
na do. Foi uma co in ci dên cia ter sido S. Exª que es tu -
dou a ma té ria, jun ta men te com seu cor po de au xi li a -
res, e ou viu nos sas re i vin di ca ções. 

Re cor do-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, de que fi ze mos mu i to es for ço para mo di fi car
essa le gis la ção tão cru el com os in ves ti do res bra si le i -
ros. Re a li za mos, cer ta vez, uma re u nião con jun ta en -
tre os Se na do res do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oeste para agen dar mos um en con tro com o Mi -
nis tro do Pla ne ja men to que, à épo ca, era o en tão De -
pu ta do Fe de ral Anto nio Kan dir. Fo mos até lá pro cu rar 
ex pli car a afli ção dos que que rem pro du zir, dos que
de se jam to mar re cur sos. Quis o des ti no que ago ra,
fa vo re ci do pe las cir cuns tân ci as, S. Exª te nha po di do
re a li zar es tu dos que fo ram ace i tos pelo Pre si den te da 
Re pú bli ca. To dos os que par ti ci pa ram des sa luta es -
tão em par te sa tis fe i tos, pois nin guém pode fi car in te i -
ra men te sa tis fe i to ao ver que os ju ros ain da atin gem
16% ao ano. Fi ca mos sa tis fe i tos por que aca bou
aque la in qui e ta ção – os ju ros são fi xos – e por que os
de ve do res po de rão re ne go ci ar, re pac tu ar suas dí vi -
das pe ran te os di ver sos es ta be le ci men tos de cré di to.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor Ra mez Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce -
do-lhe o apar te, Se na dor Agne lo Alves. 

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Gos ta ria de 
fi xar um as pec to da ma i or im por tân cia, além de to dos
es tes, al ta men te re le van tes, que V. Exª tão bem fo ca -
li zou. É que pela pri me i ra vez, de po is que se ins ta lou
nes te País uma po lí ti ca de com ba te à cor re ção mo ne -
tá ria, à in fla ção, es ta mos ten do a opor tu ni da de de
acre di tar na mo e da na ci o nal; uma mo e da que, por
meio dos fun dos cons ti tu ci o na is, não per mi ti rá mais
que seja cor ri gi da pe los ín di ces in fla ci o ná ri os. De tal
ma ne i ra que os to ma do res, os que ne ces si tam, prin -
ci pal men te dos se to res ru ral e in dus tri al, pos sam pro -
gra mar os seus in ves ti men tos, ou seja, to man do de -
ter mi na da quan tia por de ter mi na do pra zo, pa ga rá um
tan to. Des sa for ma, ele pode pro gra mar-se, não será
pas sí vel de in cer te zas. Esse é o as pec to mais im por -
tan te e que deve ser vir de es pe lho para to dos os de -
ma is se to res bra si le i ros que pre ci sam re cor rer a ban -
cos e que não sa bem, ao fi nal, quan to vão pa gar ou
quan to pre ci sa rão apu rar para po der pa gar. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Agne lo Alves, agra de ço imen sa men te o seu apar te.
Con si de ro-o mais ob je ti vo que o pro nun ci a men to que 
es tou fa zen do.

Aca bou aque le pon to de in ter ro ga ção. É isso o
que V. Exª está di zen do. Quem to mar em prés ti mo a
ju ros de 15%, 16% ou 5% sa be rá exa ta men te o que
irá pa gar, e isso é o im por tan te. É tam bém mu i to im -
por tan te para aque le que irá pro du zir; é mu i to im por -
tan te para o in dus tri al, que está bus can do re cur sos
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para apli car no meu Mato Gros so do Sul, Se na dor! É
mu i to im por tan te para que ele não fi que mais na dú vi -
da so bre qual será a TJLP, por exem plo, ou se a cor -
re ção é de fato aque la.

V. Exª abor da um pon to de ca pi tal im por tân cia.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI)  V. Exª me con -

ce de um apar te?
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães. Fa zen do soar a cam pa i nha.)
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS)  Sr. Pre si -

den te, peço mais um mi nu to, por que ain da te nho um
pon to a di zer, e já con ce do o apar te ao que ri do Se na -
dor Alber to Sil va.

E ve jam que há tam bém algo im por tan te no pro -
je to: ele con ce de bô nus de adim plên cia para quem
pa gar em dia! Estão-se dan do prê mi os a quem pa gar
em dia! A si tu a ção era di fí cil an tes. Quem fi zer os pa -
ga men tos den tro do pra zo terá des con tos que va ri am
de 30% para os pe que nos a 15% para os de ma is!
Isso sig ni fi ca que nin guém vi nha pa gan do mes mo, a
co i sa es ta va ruim, mas ago ra os des con tos en tram
nas ne go ci a ções, o que é im por tan te! Se o de ve dor
re pac tu ar a dí vi da e fi zer os pa ga men tos em dia, terá
essa van ta gem con fe ri da pela Me di da Pro vi só ria.

Ouço V. Exª, Se na dor Alber to Sil va.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI)  Se na dor Ra -

mez Te bet, que ro ape nas fa zer uma pe que na in ter -
ven ção. De tudo o que foi dito aqui, de ve mos apla u dir
a me di da, mas que ro acres cen tar mais um pon to:
lem bro-me bem de que o Se na dor Fer nan do Be zer ra
de cla rou, quan to a es ses fun dos cons ti tu ci o na is – e
eu era Se na dor quan do apro va mos aque le fun do
cons ti tu ci o nal ge ri do pelo Ban co do Nor des te –, que
era ne ces sá rio des bu ro cra ti zar a sua li be ra ção, pois
tra ta-se de algo ter rí vel. Se um pe que no in dus tri al
qui ser usar um des ses fun dos, ele pas sa um ano dis -
cu tin do den tro da bu ro cra ti za ção dos es ta be le ci men -
tos ges to res que en vol veu os fun dos. E o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra, ho mem ex pe ri en te, em pre sá rio,
de cla rou que ha ve rá a des bu ro cra ti za ção, o que é
uma gran de me di da. Pa ra béns pela jus te za com que
V. Exª abor da o pro ble ma.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS)  Se na dor
Alber to Sil va, se o Pre si den te Anto nio Car los Ma ga -
lhães não ti ves se so a do a cam pa i nha, iría mos tra tar
des se as sun to.

Re al men te, a bu ro cra ti za ção tem ma ta do os
pro je tos go ver na men ta is do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Assi na-se me di da a fa vor dos pe -
que nos e mé di os em pre sá ri os. Vão à pon ta V. Exªs e
ve jam as exi gên ci as que se lhe fa zem.

Por tan to, esta Casa está de pa ra béns quan do
tem um dos seus Mem bros num Mi nis té rio – o Se na -
dor Fer nan do Be zer ra –, que, como V. Exª e to dos
que aqui se en con tram, está dis pos to a lu tar ago ra
con tra a des bu ro cra ti za ção que atra pa lha, e mu i to, o
pro gres so e o de sen vol vi men to do nos so País.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG)  V. Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS)  Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG)  Emi nen te
Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª abor da o tema com
gran de ma es tria. É mu i to im por tan te que nós, do Se -
na do, le ve mos nos so apla u so a essa me di da, por que, 
mes mo quan do con ge la mos os pre ços, num pas sa do 
não mu i to re mo to, o Go ver no não deu de mons tra ção
de que acre di ta va no fim da in fla ção, tan to que é a pri -
me i ra vez que es ta mos as sis tin do à re ti ra da da cor re -
ção mo ne tá ria nos con tra tos de fi nan ci a men to com
re cur sos ori un dos de ban cos ofi ci a is. Nun ca hou ve
isso du ran te es ses anos de in fla ção, que vêm des de o 
iní cio do Go ver no Mi li tar, quan do foi ins ti tu í da a cor re -
ção mo ne tá ria. Ela foi es ta be le ci da no tem po em que
o Se na dor Ro ber to Cam pos era Mi nis tro do Pla ne ja -
men to. Há qua se qua ren ta anos os or ga nis mos fi nan -
ce i ros ofi ci a is ofe re cem cré di to sem pre com cor re ção
mo ne tá ria, e isso mu dou so men te ago ra, o que é im -
por tan te, por que mos tra que o Go ver no acre di ta no
fim da in fla ção. Não so mos só nós que de ve mos acre -
di tar no fim dela, mas o Go ver no tam bém está dan do
uma pro va de que co me ça a acre di tar nis so, ao re ti rar 
a cláu su la de cor re ção mo ne tá ria. Além dis so, tra -
ta-se de ins tru men to im por tan tís si mo na re to ma da do 
de sen vol vi men to, por que re cur sos para in ves ti men -
tos exi gem que os cus tos se jam co nhe ci dos pelo in -
ves ti dor. E ago ra o in ves ti dor pode co nhe cer es ses
cus tos, como foi mu i to bem ex pos to pe los que me an -
te ce de ram nos apar tes. Agra de ço a opor tu ni da de do
apar te que V. Exª me con ce de e o fe li ci to pela abor da -
gem tão opor tu na do tema, tra zen do essa no tí cia de
gran de im por tân cia para o de sen vol vi men to da eco -
no mia bra si le i ra.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS)  Sr. Pre si -
den te, en cer ro o meu dis cur so, abri lhan ta do por to -
dos os apar tes que re ce bi, do Se na dor Agne lo Alves,
do Se na dor Alber to Sil va e ago ra do Se na dor José
Alen car, re pre sen tan te do Esta do de Mi nas Ge ra is,
que não tem nada a ver com o Fun do do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oeste, tem a ver por que se tra ta do
Bra sil.

De po is das ob ser va ções do Se na dor José
Alen car, sem dú vi da ne nhu ma, te nho que pa rar de
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fa lar, por que elas re al men te fe cham com cha ve de
ouro o meu pro nun ci a men to, prin ci pal men te quan do
S. Exª afir ma que, pela pri me i ra vez em qua ren ta
anos, por meio de uma me di da con cre ta, pa re ce que
se está di zen do ao Bra sil que se acre di ta no que se
está fa zen do.

Se na dor José Alen car, agra de ço-lhe o apar te,
que fe cha com bri lhan tis mo mi nhas mo des tas con si -
de ra ções.

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

lhães) – Srªs. e Srs. Se na do res, an tes de pas sar mos
à Ordem do Dia, cum pre-me sa li en tar que há nú me ro
le gal para de li be ra ção, e que o Se na do da Re pú bli ca,
to das as ve zes em que se re u niu nes ta con vo ca ção
ex tra or di ná ria, teve quo rum  para suas ses sões. Con -
se qüen te men te, qual quer ma té ria que dis ser o con -
trá rio, não es ta rá fa zen do jus ti ça com o tra ba lho que
o Se na do Fe de ral vem re a li zan do na con vo ca ção.

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
Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2000

Alte ra a re da ção dos arts. 58, 59 e
61 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho 
(CLT), dis pon do so bre a du ra ção má xi ma 
da jor na da de tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 58, 59 e 61 da Con so li da ção das

Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sam a vi go rar com a 
se guin te re da ção:

“Art. 58. A du ra ção má xi ma da jor na da de tra ba -
lho, para os em pre ga dos em qual quer ati vi da de, não
ex ce de rá 7 (ho ras) diá ri as nem po de rá so mar mais de 
35 ho ras se ma na is.

Art. 59. A du ra ção da jor na da diá ria po de rá ser
al te ra da me di an te con tra to co le ti vo de tra ba lho, des -
de que este seja ho mo lo ga do pelo Sin di ca to re pre -
sen tan te dos em pre ga dos e que não seja ex ce di do o
li mi te se ma nal de 35 ho ras.

§ 1º (su pri mi do)
§ 2º (su pri mi do)
...........................................................................
Art. 61. Ocor ren do ne ces si da de im pe ri o sa, a

du ra ção do tra ba lho po de rá ex cep ci o nal men te ex ce -
der do li mi te le gal ou con ven ci o na do, seja para fa zer
face a mo ti vo de for ça ma i or, seja para aten der à re a li -
za ção ou con clu são de ser vi ços ina diá ve is e cuja ine -
xe cu ção pos sa acar re tar pre ju í zo ma ni fes to, quan do

a ne ces si da de des tes ser vi ços ocor rer por mo ti vos
im pre vi sí ve is.

§ 1º O ex ces so, nos ca sos des te ar ti go, po de rá
ser exi gi do in de pen den te men te de acor do ou con tra -
to co le ti vo e de ve rá ser co mu ni ca do e jus ti fi ca do por
es cri to, den tro de 10 (dez) dias do seu iní cio, à au to ri -
da de com pe ten te em ma té ria de tra ba lho e ao sin di -
ca to re pre sen tan te dos tra ba lha do res ou, an tes des te 
pra zo, jus ti fi ca do no mo men to da fis ca li za ção sem
pre ju í zo des sa co mu ni ca ção.

§ 2º Nes tes ca sos, a re mu ne ra ção da hora ex -
ce den te será, pelo me nos, 50% (cin qüen ta por cen to)
su pe ri or à da hora nor mal, ou ma i or, se fi xa do por
acor do co le ti vo, e o tra ba lho não po de rá ex ce der de
10 (dez) ho ras, des de que a lei ou acor do co le ti vo não 
fixe ex pres sa men te ou tro li mi te.

§ 3º (su pri mi do)"
Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor 180 dias após a

data de sua pu bli ca ção, fi can do re vo ga das as dis po -
si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Con gres so Na ci o nal en con tra-se pre sen te -
men te vol ta do para re sol ver o pro ble ma da po bre za
em nos so País. Tem ra zão os que afir mam: “A de si -
gual da de na dis tri bu i ção de ren da no Bra sil é a ma triz
dos pro ble mas que as so lam nos sa so ci e da de. Tal de -
si gual da de gera ele va dos ín di ces de po bre za e mi sé -
ria, não con di zen tes com a pre ten são de nos tor nar -
mos uma na ção prós pe ra, res pe i ta da e in flu en te no
ce ná rio in ter na ci o nal.”

O de sem pre go fi gu ra, in ques ti o na vel men te, en -
tre as prin ci pa is ca u sas da po bre za e da de si gual da -
de na dis tri bu i ção de ren da.

Que o de sem pre go é uma das pi o res cha gas
so ci a is que atin gem nos so País hoje é um fe nô me no
tão vi sí vel e cons ti tui um tal con sen so que não de -
man da com pro va ção es ta tís ti ca. Não cus ta po rém re -
lem brar que o ín di ce de de sem pre go, se gun do as
pes qui sas do Di e e se, tem che ga do a alar man tes ci -
fras em tor no de 20% da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va. Estas pes qui sas in clu em não so men te as pes -
so as que es ta vam pro cu ran do em pre go nos 30 dias
que an te ce de ram a en tre vis ta e não exer ce ram qual -
quer tra ba lho, nem mes mo “bico”, nos 7 dias ime di a -
ta men te an te ri o res – o de sem pre go aber to, me di do
pelo IBGE – mas tam bém aque les que, ape sar de
pro cu ra rem ocu pa ção, re a li za ram uma ati vi da de
even tu al, re mu ne ra da ou não, e aque les que, por de -
sa len to, sus pen de ram a bus ca por ocu pa ção mas
pre ten dem vol tar a pro cu rar em mo men to mais pro pí -
cio – o de sem pre go ocul to.
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O com ba te ao de sem pre go é as sim, ne ces sa ri -
a men te, uma peça cha ve e in dis pen sá vel de qual quer 
pro gra ma que vise re du zir a tra gé dia da po bre za e da
de si gual da de de ren da em nos so País.

Para com ba ter o de sem pre go efi caz men te, é
pre ci so en con trar suas ca u sas prin ci pa is. Isto na ver -
da de não é di fí cil, pois elas são bem co nhe ci das.

Obser ve-se os se guin tes da dos. Enquan to o au -
men to de pro du ti vi da de na in dús tria, en tre 1990 e
1998, foi de mais de 110%, o au men to da pro du ção
no mes mo pe río do foi ape nas 19%, se gun do da dos
do IBGE.

Isto sig ni fi ca que, para pro du zir a mes ma quan -
ti da de de mer ca do ri as que, em 1990, ne ces si ta vam
de 100 tra ba lha do res numa jo ga da de 8 ho ras, eram
ne ces sá ri as, na mes ma jor na da, ape nas 48 tra ba lha -
do res. Ou que, para pro du zir a mes ma quan ti da de de
mer ca do ri as que em 1990 era pro du zi da em 8 ho ras
de tra ba lho, em 1998 bas ta vam, 3 ho ras e qua ren ta e
oito mi nu tos. Para pro du zir 19% a mais, o quan to au -
men tou a pro du ção nes te pe río do, bas ta vam 57 tra -
ba lha dors. Em re su mo: em 100 tra ba lha do res em pre -
ga dos na in dús tria em 1990, 43 ti nham per di do seus
em pre gos em 1998.

Se to mar mos os nú me ros dos Indi ca do res de
Con jun tu ra Eco nô mi ca do Bo le tim do Ban co Cen tral
de ju lho de 1999, ob te re mos os se guin tes nú me ros
para abril de 1999, com pa ra dos com a mé dia de
1992: a pro du ti vi da de na in dús tria cres ceu 57%, en -
quan to a pro du ção cres ceu ape nas 16%; a quan ti da -
de de ho ras tra ba lha das na in dús tria caiu 29% e o
em pre go caiu 26%, en quan to a mas sa sa la ri al real
caiu 0,5%.

Para ter mos um qua dro mais com ple to, é pre ci -
so ob ser var ain da que, en tre 1990 e 1998 a po pu la -
ção bra si le i ra cres ceu mais de 12%, cer ca de 18 mi -
lhões de pes so as. Se le var mos em con ta que o cres -
ci men to po pu la ci o nal no Bra sil tem sido de cres cen te
ao lon go dos anos, po de-se con clu ir que foi de mais
de 18 mi lhões de pes so as o cres ci men to do mer ca do
de tra ba lho nes te pe río do.

Se os nú me ros re fe ren tes à in dús tria fos sem re -
pre sen ta ti vos de toda a eco no mia, es ta ría mos hoje
com um ní vel de de sem pre go mu i to ma i or do que os
20% ob ser va dos. Hou ve cer ta men te al gu ma mi gra -
ção de tra ba lha do res da in dús tria para co mér cio e
ser vi ços. Mas, por um lado, não hou ve um cres ci men -
to con sis ten te men te ma i or des tes se to res em re la ção 
à in dús tria. Em al guns anos, in clu si ve, ele foi sig ni fi -
ca ti va men te me nor. Por ou tro lado, eles tam bém fo -
ram sig ni fi ca ti va men te afe ta dos pelo avan ço tec no ló -
gi co, prin ci pal men te pela di fu são do uso do com pu ta -

dor. Mes mo que a re du ção do ní vel de em pre go te nha 
aí sido me nor, não pode ter cons ti tu í do um fa tor de
com pen sa ção su fi ci en te. Mais sig ni fi ca ti va foi a mi -
gra ção de tra ba lha do res para a eco no mia in for mal,
in clu in do a cri mi na li da de. Isto, de res to, pode ser ob -
ser va do a olho nu em qual quer gran de ci da de bra si le -
i ra.

Fica as sim cla ro que o de sem pre go atu al, no
Bra sil como em todo o mun do, é pro vo ca do prin ci pal -
men te pela con jun ção de dois fa to res in ter li ga dos. O
enor me au men to da pro du ti vi da de que ocor reu nas
úl ti mas dé ca das, por um lado. E, por ou tro lado, o fato 
des te au men to da pro du ti vi da de não ter sido acom pa -
nha do por um au men to cor res pon den te na ca pa ci da -
de de con su mo da po pu la ção. os dois fa to res cons ti -
tu em um fe nô me no mun di al, mas no Bra sil o pro por ci -
o nal men te me nor au men to de pro du ti vi da de foi agra -
va do por um cres ci men to ain da me nor da ca pa ci da de 
de con su mo, de vi do adé ca das de ar ro cho sa la ri al e
ao agra va men to da de si gual da de na dis tri bu i ção de
ren da.

Nes tas con di ções, o cres ci men to da eco no mia,
por si só, não pode re sol ver o pro ble ma do de sem pre -
go. Para ape nas man ter a taxa atu al de de sem pre go,
o cres ci men to te ria que igua lar ao cres ci men to da
PEA (Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va) mais o cres -
ci men to da pro du ti vi da de. Para di mi nuí-la, ele te ria
que ser ain da ma i or. E é pre ci so lem brar que, para
que a eco no mia cres ça, é pre ci so que a ca pa ci da de
de con su mo da po pu la ção, isto é, de seus ren di men -
tos, cres ça tam bém em um ní vel com pa tí vel.

A re du ção da jor na da de tra ba lho apa re ce, en -
tão, como me di da efi caz, in dis pen sá vel e in subs ti tu í -
vel para com ba ter o de sem pre go.

Além de ne ces sá ria para com ba ter o de sem pre -
go, esta me di da aten de tam bém a um re qui si to de
jus ti ça so ci al. Com efe i to, não é jus to que os au men -
tos de pro du ti vi da de se jam apro pri a dos ape nas pe los 
em pre ga do res e não be ne fi ci em tam bém os em pre -
ga dos, pois o pro gres so ci en tí fi co e tec no ló gi co é
uma con quis ta da hu ma ni da de como um todo e não
um pa tri mô nio de ape nas uma par te dela. 

Em 1943, há por tan to 56 anos, a Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho li mi tou a jor na da nor mal de tra -
ba lho a 48 ho ras se ma na is. So men te em 1988, com a 
nova Cons ti tu i ção bra si le i ra, este li mi te foi al te ra do,
mes mo as sim com uma re du ção de ape nas 4 ho ras.
O pior é que a CLT ad mi te que, por acor do ou con tra to 
co le ti vo de tra ba lho, a jor na da seja pro lon ga da por
mais duas ho ras su ple men ta res diá ri as. Como este
dis po si ti vo não foi re vo ga do e como a Cons ti tu i ção só 
se re fe re à du ra ção nor mal, e como os tra ba lha do res
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não so men te não co lo cam gran des obs tá cu los a esta
ex ten são da du ra ção do tra ba lho mas mu i tas ve zes
até a re i vin di cam, de vi do aos no to ri a men te ba i xos sa -
lá ri os que re ce bem, a jor na da má xi ma le gal vi gen te
de fato no Bra sil é de 10 ho ras diá ri as e 50 ho ras se -
ma na is. Isto co lo ca o Bra sil como de ten tor de mais
um re cor de ne ga ti vo: um dos pa í ses que têm a jor na -
da de tra ba lho mais lon ga do mun do e um dos pou cos 
que não res pe i ta esta con quis ta his tó ri ca, e de dé ca -
das atrás, que é a jor na da má xi ma de 8 ho ras. Isto
num tem po em que a ma i o ria dos pa í ses adi an ta dos
já ado ta ram jor na das me no res.

Este mo men to, em que o Bra sil vive a pior cri se
de de sem pre go de toda sua His tó ria, é por tan to mais
do que opor tu no para o País fa zer este ato de jus ti ça
e para re cu pe rar seu atra so em re la ção ao res to do
mun do, re du zin do a jor na da de tra ba lho.

Vi mos que em so men te 8 anos, en tre 1990 e
1998, a pro du ti vi da de no Bra sil mais do que do brou,
tor nan do ne ces sá rio me nos da me ta de do tem po
para ob ter a mes ma pro du ção. Não há por tan to como
sus ten tar uma ar gu men ta ção de que a eco no mia bra -
si le i ra não su por ta ria a re du ção da jor na da de tra ba -
lho. O que a eco no mia bra si le i ra não está su por tan do
é a re tra ção do mer ca do con su mi dor, da qual uma
das ca u sas é sem dú vi da o de sem pre go.

A me di da pro pos ta re pre sen ta uma re du ção de
apro xi ma da men te 20% na du ra ção má xi ma do tra ba -
lho. Manti da a mes ma pro du ti vi da de, ha ve ria um acrés -
ci mo de cer ca de 25% na de man da de mão-de-obra.
Mas este acrés ci mo ten de rá a ser me nor de vi do a
uma ace le ra ção do cres ci men to da pro du ti vi da de que 
o pró prio au men to da de man da por mão-de-obra ten -
de rá a es ti mu lar. Por ou tro lado, o in gres so de novo
con tin gen te de tra ba lha do res no mer ca do for mal de
tra ba lho não de i xa rá de es ti mu lar a de man da por
mer ca do ri as e, por tan to, o au men to das ven das e da
pro du ção. Ten de rá a pro vo car, em con se qüên cia, a
re to ma da do cres ci men to eco nô mi co e, com ele, tam -
bém o cres ci men to da ar re ca da ção fis cal.

A re du ção da jor na da de tra ba lho apa re ce as sim 
como me di da que não be ne fi ci a rá ape nas os tra ba -
lha do res, ao re du zir o de sem pre go, mas que be ne fi ci -
a rá to dos os se to res da so ci e da de.

Sala das Ses sões, 17 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA

CAPÍTULO II
Da Du ra ção do Tra ba lho

SEÇÃO II
Da Jor na da de Tra ba lho

Art. 58. A du ra ção nor mal do tra ba lho, para os
em pre ga dos em qual quer ati vi da de pri va da, não ex -
ce de rá de 8 (oito) ho ras diá ri as, des de que não seja
fi xa do ex pres sa men te ou tro li mi te.

Art. 59. A du ra ção nor mal do tra ba lho po de rá
ser acres ci da de ho ras su ple men ta res, em nú me ro
não ex ce den te de 2 (duas), me di an te acor do es cri to
en tre em pre ga dor e em pre ga do, ou me di an te con tra -
to co le ti vo de tra ba lho.

§ 1º Do acor do ou con tra to co le ti vo de tra ba lho
de ve rá cons tar, obri ga to ri a men te, a im por tân cia da
re mu ne ra ção da hora su ple men tar, que será, pelo
me nos, 50% (cin qüen ta por cen to) su pe ri or à da hora
nor mal.

§ 2º Po de rá ser dis pen sa do o acrés ci mo de sa -
lá rio se, por for ça de acor do ou con tra to co le ti vo, o ex -
ces so de ho ras em um dia for com pen sa do pela cor -
res pon den te di mi nu i ção em ou tro dia, de ma ne i ra que 
não ex ce da o ho rá rio nor mal da se ma na nem seja ul -
tra pas sa do o li mi te má xi mo de 10 (dez) ho ras diá ri as.

Art. 61. Ocor ren do ne ces si da de im pe ri o sa, po -
de rá a du ra ção do tra ba lho ex ce der do li mi te le gal ou
con ven ci o na do, seja para fa zer face a mo ti vo de for ça 
ma i or, seja para aten der à re a li za ção ou con clu são de 
ser vi ços ina diá ve is ou cuja ine xe cu ção pos sa acar re -
tar pre ju í zo ma ni fes to.

§ 1º O ex ces so, nos ca sos des te ar ti go, po de rá
ser exi gi do in de pen den te men te de acor do ou con tra -
to co le ti vo e de ve rá ser co mu ni ca do, den tro de 10
(dez) dias, à au to ri da de com pe ten te em ma té ria de
tra ba lho, ou, an tes des se pra zo, jus ti fi ca do no mo -
men to da fis ca li za ção sem pre ju í zo des sa co mu ni ca -
ção.

§ 2º Nos ca sos de ex ces so de ho rá rio por mo ti -
vo de for ça ma i or, a re mu ne ra ção da hora ex ce den te
não será in fe ri or à da hora nor mal. Nos de ma is ca sos
de ex ces so pre vis tos nes te ar ti go, a re mu ne ra ção
será, pelo me nos, 25% (vin te e cin co por cen to) su pe -
ri or à da hora nor mal, e o tra ba lho não po de rá ex ce -
der de 12 (doze) ho ras, des de que a lei não fixe ex -
pres sa men te ou tro li mi te.

§ 3º Sem pre que ocor rer in ter rup ção do tra ba -
lho, re sul tan te de ca u sas aci den ta is, ou de for ça ma i -
or, que de ter mi nem a im pos si bi li da de de sua re a li za -
ção, a duração do tra ba lho po de rá ser pror ro ga da pelo 
tem po ne ces sá rio até o má xi mo de 2 (duas) ho ras, du -
ran te o nú me ro de dias in dis pen sá ve is à re cu pe ra ção
do tem po per di do, des de que não ex ce da de 10 (dez)
ho ras diá ri as, em pe río do não su pe ri or a 45 (qua ren ta 
e cin co) dias por ano, su je i ta essa re cu pe ra ção à pré -
via au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te.
....................................................................................
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(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) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à
Co mis são com pe ten te, de ven do a sua tra mi ta ção ini -
ci ar-se a par tir de 15 de fe ve re i ro pró xi mo.

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 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

Ter ce i ro 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 15-A, de 1998 (Subs ti tu ti vo nº
627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i -
ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti -
vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res e Ro me -
ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo -
za ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são or di ná ria de
ama nhã e, na quar ta-feira, será vo ta da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, por per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

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. Par la men ta res, de -
se jo apre sen tar um pro je to de lei a esta Casa cujo ob -
je ti vo bá si co é cor ri gir, aper fe i ço ar a Lei nº 7.990, de
28 de de zem bro de 1989, que dis tri bui os re cur sos de
com pen sa ções fi nan ce i ras das em pre sas que pro du -
zem ener gia elé tri ca e que ex plo ram mi né ri os e pe tró -
leo. Essa pos si bi li da de sur giu na Cons ti tu i ção de
1988, de po is de uma gran de luta de mu i tos Par la -
men ta res que re pre sen ta vam os in te res ses de seus
Esta dos nes te Con gres so Na ci o nal. Apro vou-se, ini -

ci al men te, a Lei nº 7.990, de de zem bro de 1989, e,
pos te ri or men te, a Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de
1990. Foi um gran de pro ces so de tra ba lho de re pre -
sen tan tes de vá ri os Esta dos pro du to res de ener gia,
de mi né rio e de pe tró leo, que con se gui ram fa zer com
que as em pre sas que se be ne fi ci a vam des sa pro du -
ção pu des sem pa gar aos Mu ni cí pi os e aos Esta dos
nos qua is a pro du ção se dava e aos ór gãos do Go ver -
no Fe de ral li ga dos ao tra ba lho do meio am bi en te,
como o Iba ma, o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e
o Dna ee uma par ce la des ses re cur sos para efe ti var o
seu tra ba lho.

Essa úl ti ma lei foi apro va da no Con gres so na
épo ca do Go ver no Col lor, que des cum priu, in clu si ve, o
pra zo de re gu la men ta ção. Já ha via sido uma ta re fa
mu i to di fí cil re gu la men tar a pró pria Cons ti tu i ção por in -
ter mé dio des sa lei, pois o lobby das em pre sas mi ne -
ra do ras no Con gres so Na ci o nal era mu i to for te e po de -
ro so, mas con se gui mos ven cê-lo. Pos te ri or men te, o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca re cu sou-se a re gu la -
men tar a lei. Foi pre ci so que en trás se mos com uma
ação de res pon sa bi li da de con tra o Pre si den te da Re -
pú bli ca. Assim, ela foi re gu la men ta da, e os Esta dos
bra si le i ros pas sa ram a re ce ber uma com pen sa ção pe -
los mi né ri os, pela ener gia e pelo pe tró leo que pro du zi -
am.

Esta be le ceu-se, na épo ca, que a ener gia se ria 6% 
do fa tu ra men to da em pre sa pro du to ra de ener gia e os
mi né ri os se ri am 3%. Como o lobby das em pre sas mi -
ne ra do ras é mu i to for te, o Go ver no, em uma se gun da
lei – a ci ta da Lei nº 8.001 –, con se guiu re du zir essa taxa
de 3% para 2% em al guns ti pos de mi né ri os, in clu in do o
fer ro. Essa re du ção cri ou o im pos to so bre o va lor lí qui do 
do fa tu ra men to, o que sig ni fi ca re ti rar os re cur sos gas -
tos com trans por te, com tri bu tos e com se gu ros – se gu -
ros inex pli cá ve is do pon to de vis ta do ris co, por exem -
plo, da ex tra ção de mi né rio no nos so País.

Essa lei, na dis tri bu i ção que fez dos re cur sos do
mi né rio, des ti nou 25% aos Esta dos, 65% aos Mu ni cí -
pi os pro du to res e 12% ao De par ta men to Na ci o nal de
Pro du ção Mi ne ral, que se ria obri ga do a des ti nar 2%,
des ses 12%, para a pro te ção am bi en tal nas re giões
mi ne ra do ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro de
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is. 

Tra go uma pro pos ta que faz um acrés ci mo a
essa lei. Pro po nho que, além dos 2% que o Iba ma re -
ce be para cu i dar da pre ser va ção do meio am bi en te
nos lo ca is de ex tra ção mi ne ral, se jam des ti na dos
tam bém 3% ao fi nan ci a men to de pro je tos de am pa ro
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi -
co, apli ca dos à ex plo ra ção e ao be ne fi ci a men to de re -
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cur sos mi ne ra is por in ter mé dio do Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia. 

Sr. Pre si den te, so li ci to tam bém que, do to tal de
re cur sos des ti na dos ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -
no lo gia, se jam apli ca dos, no mí ni mo, 40% em pro je -
tos de am pa ro à pes qui sa e ao de sen vol vi men to tec -
no ló gi co das re giões Nor te e Nor des te, me di an te con -
vê ni os ce le bra dos com uni ver si da des e cen tros de
pes qui sa ne las se di a dos. Tra ta-se de uma for ma de
cor ri gir uma dis tor ção mu i to gra ve exis ten te no nos so
País: a dis tri bu i ção dos re cur sos des ti na dos à pes qui -
sa e ao de sen vol vi men to tec no ló gi co no nos so País.
Os da dos são re al men te cons tran ge do res.

Numa com pa ra ção em ní vel in ter na ci o nal, o
Bra sil é um País que apli ca mu i to pou co re cur so no
de sen vol vi men to da ciên cia e da tec no lo gia – ape nas
cer ca de 0,76% do seu PIB. Se com pa rar mos com
ou tros pa í ses do mun do, como o Ca na dá, por exem -
plo, que apli ca 1,61%, ou mes mo Cuba, um país da
Amé ri ca Cen tral, de pou ca ex pres são eco nô mi ca
mun di al men te, que apli ca 1,26% nes sa área, es ta -
mos numa si tu a ção de mu i to atra so.

Há da dos que de mons tram que, além de se rem
pou cos os re cur sos apli ca dos nes sa área no Bra sil
como um todo, a di fe ren ça en tre o que se apli ca na re -
gião Su des te e nas re giões Nor te e Nor des te é ab so -
lu ta men te ina cre di tá vel. Há que se cor ri gir o erro que
o Go ver no man tém com es sas apli ca ções. A dis tri bu i -
ção de re cur sos or ça men tá ri os tem se gui do uma ló gi -
ca per ver sa que con cen tra a qua se to ta li da de de suas 
apli ca ções nas re giões Sul e Su des te. O de sen vol vi -
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co tem sido as sim. Os in -
ter lo cu to res do Go ver no jus ti fi cam que os re cur sos
são dis tri bu í dos se gun do o ta ma nho da eco no mia da
re gião. Esse mo de lo ig no ra to tal men te o ta ma nho
das de man das e o po ten ci al da re gião, des con si de -
ran do es pe ci al men te suas ri que zas na tu ra is, no caso, 
a Ama zô nia, e ain da os pre ce i tos cons ti tu ci o na is, que 
de ter mi nam ao Go ver no cor ri gir, com as apli ca ções
or ça men tá ri as, as di fe ren ças re gi o na is.

Se gun do le van ta men to do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, de cada 100 alu nos de dou to ra do no País,
ape nas 0,7% está no Nor te e 3,8% es tão no Nor des -
te; o res tan te, nas de ma is re giões do País. O Nor te e
o Nor des te não re ce bem se quer 5% do to tal dos alu -
nos que fa zem dou to ra do no Bra sil.

Se gun do o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia,
os in ves ti men tos do Con se lho Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co em pes qui sa – bol -
sas de dou to ra do, mes tra do e fo men to à pes qui sa –,
de 1995 a 1998 na re gião Nor te, fo ram equi va len tes a 
0,37% do PIB da re gião. Esse nú me ro não é nem pro -

por ci o nal à eco no mia da re gião. Tra ta-se de uma dis -
tor ção que pre ci sa efe ti va men te ser cor ri gi da. Espe ro 
que os Par la men ta res des ta Casa se sen si bi li zem
com os da dos que apre sen ta mos.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ade mir Andra de, cum pri men to V. Exª por abor dar
im por tan te tema. É la men tá vel que to dos nós das re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste es te ja mos aqui 
to dos os dias de nun ci an do e tra zen do es ses nú me ros 
in con tes tá ve is – como V. Exª está fa zen do ago ra – no
que tan ge ao in ves ti men to no se tor de pes qui sa, de
for ma ção e de aper fe i ço a men to de pro fes so res. Em
todo o se tor, é alar man te ve ri fi car que não há um pla -
no efe ti vo de va lo ri za ção, de in ver são des sa equa ção 
que ”be ne fi cia“ o Sul e o Su des te. Essa con cen tra ção
de de sen vol vi men to tra ba lha tam bém con tra as re -
giões Sul e Su des te. A eli te tec no cra ta des te País ain -
da não pen sou que esse mo de lo é per ver so não só
para o Nor te e o Nor des te, mas tam bém para o Sul e o 
Su des te. Por tan to, so li da ri zo-me com V. Exª, pa ra be -
ni zan do-o pelo bri lhan tis mo de seu pro nun ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

Se ana li sar mos os da dos do Mi nis té rio da Edu -
ca ção re fe ren tes a 1996, ve re mos que, nas re giões
Sul e Su des te, con cen tram-se 82,5% dos pro gra mas
de pós-graduação e ape nas 57,8% da po pu la ção.
Nas re giões Nor te e Nor des te, essa pro por ção é de
13,3% dos pro gra mas para 35,7% da po pu la ção, ou
seja, é o in ver so. 

No mes mo sen ti do, apon tam os da dos do Con -
se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec -
no ló gi co re fe ren tes a 1997 no to can te aos dis pên di os
em bol sas e em apo io a pes qui sas. As re giões Sul e
Su des te con cen tram nada me nos que 78% dos re cur -
sos de fo men to da que la agên cia, en quan to as re -
giões Nor te e Nor des te fo ram con tem pla das com
ape nas 14%. A dis tor ção che gou a tal pon to, que hoje
a re gião Su des te con tro la pra ti ca men te todo o sis te -
ma de apo io à pes qui sa no País: são des ta re gião 118 
dos 159 pro fis si o na is, que, por meio de co mi tês as -
ses so res, de fi nem a des ti na ção dos re cur sos fi nan ce -
i ros de pes qui sa e pós-graduação do CNPq. Tam bém
na Ca pes são ma i o ria os re pre sen tan tes da re gião
Su des te, que de ti nham, em 1996, vin te e nove dos
qua ren ta e dois lu ga res, sen do que não ha via re pre -
sen tan te al gum da re gião Nor te do País. 
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Qu an to à Fi nanci a do ra de Estu dos e Pro je tos
(Fi nep), da dos re fe ren tes a 1996 tam bém re ve lam que
as re giões Sul e Su des te con cen tra ram nada me nos
que 85,3% das ope ra ções con tra ta das, fi can do as re -
giões Nor te e Nor des te com ape nas 8,8%, qua se dez
ve zes me nos. Re sul ta dos mu i to se me lhan tes são ob ti -
dos dos da dos re fe ren tes às ope ra ções con tra ta das
pelo Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to Ci en tí fi -
co e Tec no ló gi co (PADCT) e pelo Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT),
co or de na dos pelo Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia. 

Veja bem, Sr. Pre si den te, não es tou au men tan -
do os im pos tos das em pre sas mi ne ra do ras. Aliás, se
fos se pos sí vel, en ten do que isso de ve ria ser fe i to,
por que tais em pre sas, prin ci pal men te em nos sa re -
gião – tam bém em Mi nas Ge ra is –, ex por tam seus
pro du tos pra ti ca men te sem ne nhum be ne fí cio para o 
nos so País. Te nho sem pre cha ma do a aten ção do
Con gres so Na ci o nal para o fato de que esse é um
dos gran des pro ble mas do Bra sil. So mos um país
ba si ca men te ex por ta dor de pro du tos se -
mi-elaborados e pri má ri os. O nos so pro du to in dus tri -
a li za do está na fa i xa de 50% do to tal de tudo que é
ex por ta do pelo País, di fe ren te men te dos cha ma dos
pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do, onde o va -
lor do pro du to indus tri a li za do, nas ex por ta ções, atin -
ge ci fras que che gam a 98% e o do pro du to se -
mi-elaborado ou pri má rio, a 2%. 

Essa é ou tra dis tor ção que o Bra sil tem de tra ba -
lhar para cor ri gir. A idéia era a de que, quan to mais se
co bras se so bre o mi né rio, mais ha ve ria es tí mu lo para
que a in dus tri a li za ção fos se efe ti va da em nos so País.
La men ta vel men te, o lobby das em pre sas mi ne ra do ras
con se guiu que o Con gres so Na ci o nal re du zis se, em
uma se gun da lei, no caso do fer ro, mi né rio do qual o
Bra sil é um gran de pro du tor mun di al, o im pos to para
2%, quan do a apro va ção ini ci al fora de 3%. Além dis so,
re ti rou-se des se re cur so o di nhe i ro do se gu ro, do trans -
por te e de ou tros tri bu tos, re du zin do-se enor me men te a 
quan tia. Des ta, 12% vão para o Iba ma, dos qua is 2% se 
des ti nam ao De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi -
ne ral, que é obri ga do a re pas sar 2% ao Iba ma. 

Esta mos so li ci tan do que, des ses 12%, 3% se -
jam en vi da dos para o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo -
gia; que o di nhe i ro seja re ser va do à área de pes qui sa
e de sen vol vi men to tec no ló gi co e que 40% dele se jam 
des ti na dos às re giões Nor te e Nor des te do País. Este
é o ob je ti vo do nos so pro je to. Ele não au men ta o im -
pos to da em pre sa, não di mi nui a ar re ca da ção dos
Mu ni cí pi os e dos Esta dos bra si le i ros, ape nas de fi ne
que 3% do to tal des ses 12% se rão des ti na dos à ciên -

cia e tec no lo gia, sen do 40% re ser va dos para as re -
giões Nor te e Nor des te do nos so País.

Espe ro que esse pro je to re ce ba o apo i a men to
dos Par la men ta res des ta Casa. Não te nho a me nor
dú vi da de que isso acon te ce rá com os do Nor des te e
Nor te do País, mas es pe ro que haja tam bém a com -
pre en são dos Par la men ta res das ou tras re giões, por -
que essa é uma ca u sa de jus ti ça: as nos sas uni ver si -
da des es tão pre ci san do de re cur sos des sa or dem, a
fim de au men tar as va gas para a pós-graduação,
para o dou to ra do e para inú me ras ma té ri as. Pre ci sa -
mos in cen ti var a pes qui sa na área de mi ne ra ção,
para fa zer com que os mi né ri os sa i am do Bra sil cada
vez mais pre pa ra dos, agre gan do mão-de-obra e, por -
tan to, me lho ran do o de sen vol vi men to da nos sa re -
gião e do nos so País.

Era essa a mi nha ma ni fes ta ção so bre o pro je to
que pre ten do apre sen tar a esta Casa. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir Andra -
de, 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. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES NA
SESSÃO DE 17-1-2000, QUE, RETIRADO
PARA REVISÃO PELO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son
Pé res, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, 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) – 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 Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, in ser ção em ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do Mon se nhor Expe di to
Me de i ros, Sa cer do te da Pa ró quia da ci da de de São
Pa u lo do Po ten gi, no Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Mon se nhor Expe di to Me de i ros foi sa gra do sa -
cer do te em 1939. Nes ses 61 anos de vida sa cer do tal, 
56 fo ram de di ca dos à Paróquia de São Pa u lo do Po -

320 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



ten gi, no Rio Gran de do Nor te, re cu san do-se sis te ma -
ti ca men te a ocu par car gos hi e rár qui cos na Arqui di o ce -
se, in clu si ve o de Arce bis po, para fi car jun to à gen te,
os mais hu mil des de toda uma re gião das mais po bres
do es ta do. Ho mem de ta len to, es tu di o so e vi ven do os
pro ble mas do Nor des te, de di cou toda a sua vida à so -
lu ção de um que, na re gião é fun da men tal, o pro ble ma
da água. Por essa ra zão tor nou-se co nhe ci do em todo
o Rio Gran de do Nor te como o “Mon se nhor das
Águas”, acom pa nhan do es tu dos, pro vi dên ci as, atos,
obras, ina u gu ra ções de po ços, adu to ras e bar ra gens.

Fre qüen tou ci clo de de ba tes, re u niões de es tu -
dos, con ce deu en tre vis tas, pro tes tou, quan do era o
caso, lou vou, quan do ne ces sá rio, mar can do com a
sua pa la vra e sua pre sen ça to dos os atos e de ba tes
que re a li za ram-se para o en ca mi nha men to de so lu -
ções do pro ble ma vi tal para a vida e para o de sen vol -
vi men to, ou mes mo para a so bre vi vên cia das ati vi da -
des ru ra is. O Mon se nhor Expe di to Me de i ros fa le ceu
do min go pas sa do, às 22h15min em Na tal, onde se en -
con tra va em tra tamen to. Sen tin do po rém, que a sua
hora es ta va pró xi ma, de i xou mu i to cla ra a sua von ta -
de de ser se pul ta do na pe que ni na ci da de de São Pa -
u lo do Po ten gi, que ado ta ra há mais de meio sé cu lo
como sua e seus ha bi tan tes seus con ter râ ne os.

Voto de pe sar, co mu ni can do à fa mí lia, à sua
Exce lên cia Re ve ren dís si ma Dom He i tor de Ara ú jo
Sa les, Arce bis po da Arqui di o ce se de Na tal, ao Pre fe i -
to Mu ni ci pal da ci da de de São Pa u lo do Po ten gi.

Sala das Ses sões, 17 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Agne lo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Agne lo Alves.

O SR. AGNELO ALVES (PMDB – RN. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, agra de ço a V. Exª e ao no bre ora dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi o re -
gis tro des se voto de pe sar pelo fa le ci men to de Mon -
se nhor Expe di to não ape nas pelo sa cer do te que foi,
mas pelo lu ta dor que du ran te toda a vida es te ve ao
lado dos po bres. Sua vida foi de di ca da ex clu si va men -
te à po pu la ção po bre que es co lheu para pas to re ar.
Mon se nhor Expe di to se re cu sou a exer cer to dos os
car gos da hi e rar quia da Igre ja Ca tó li ca para fi car jun to 
àque les a quem es co lhe ra como suas ove lhas como
para o pas to re io de Deus. Nos úl ti mos anos de di cou a 
sua vida à so lu ção de pro ble mas gra ves da re gião
Nor des te, en tre os qua is que ro ele ger o da água. Foi
Mon se nhor Expe di to que,  no meu Esta do, le van tou a
voz con tra as so lu ções que es ta vam sen do da das ao
pro ble ma da água. Ele ver be rou cha man do cada um

e a to dos de si ba ri tas. Fez com que to dos re cu as sem
e pas sas sem a apo i ar a so lu ção do pro ble ma.

Eu gos ta ria tam bém de fri sar um fato, para mos -
trar o bom hu mor e o sen ti do do ho mem que era Mon -
se nhor Expe di to. Num de ba te so bre o pro ble ma da
água, com au to ri da des, jor na lis tas e di ver sas ou tras
pes so as, che gou uma se nho ra com uma ban de ja
para ser vir água às auto ri da des. Ele per gun tou: ”Aon -
de a se nho ra vai?“ Ela dis se: “Vou le var essa água
para as au to ri da des“. Ele dis se: ”Não, não vá. É pre ci -
so que elas sin tam a sede que to dos nós, os po bres
da qui, sen ti mos. Só as sim, sen tin do a sede, elas po de -
rão ado tar as pro vi dên ci as que se fa zem ne ces sá ri as.“ 
Fez isso sem ne nhu ma ira – que se ria a san ta ira –,
mas com hu mor, que todos per ce be ram e apro va ram.

Por tan to, peço a V. Exª que faça che gar, com
apro va ção des ta Casa, à Arqui di o ce se de Na tal e à
fa mí lia do Mon se nhor Expe di to nos so voto de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Em
vo ta ção o re que ri men to. 

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
A Mesa se as so cia às ho me na gens pro pos tas

por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao 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, ini ci al men te, que ro so li da ri zar-me com o
Se na dor Agne lo Alves pela jus ta ho me na gem que faz 
a uma fi gu ra re li gi o sa do Nor des te e di zer que se con -
se guir mos cul ti var a me mó ria des ses ho mens que re -
pre sen tam tan to para a vida de nos sas co mu ni da des
mu da re mos o País. O im por tan te é que o Bra sil sa i ba
fa zer ju í zos de va lor que es te jam à al tu ra da di men são 
hu ma na, como mu i to bem foi sa li en ta do por V.Exª. 

Então, sou fran ca men te so li dá rio a esse re que -
ri men to, que foi apro va do tam bém pela sen si bi li da de
da Mesa.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Estou mu i to 
agra de ci do a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, que ro tra zer aqui um fato que ilus tra, acre di to,
um pro ble ma e uma an gús tia de mi lha res de bra si le i -
ros, que não deve fi car iso la do por ser uma car ta sim -
ples e mu i to ob je ti va de um ci da dão acre a no, que re -
ce bi quan do es ti ve vi si tan do os Mu ni cí pi os no pe río -
do de de zem bro e ja ne i ro. Ela fala so bre a si tu a ção
dos mu tuá ri os do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção,
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, e, a meu ver, tra duz fi el -
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men te a an gús tia e o des res pe i to que pa i ram so bre
mi lha res de bra si le i ros que pas sam por esse tipo de
pro ble ma. Foi es cri ta por um ci da dão que já foi Pre fe i -
to, Go ver na dor, De pu ta do Fe de ral pelo Esta do do
Acre e que hoje vive como um dig no ci da dão de clas -
se mé dia e já teve o so nho de um dia ter uma casa
pró pria tam bém. Inscre veu-se em 1968 para ad qui rir
um apar ta men to em 360 pres ta ções du ran te o pe río -
do de 30 anos. Este ci da dão, Sr. Jo a quim Fal cão Ma -
ce do, co lo ca nes ta car ta o se guin te: ”Em 30 de no -
vem bro de 1999, quan do co me mo ra va o pa ga men to
da úl ti ma pres ta ção, fui no ti fi ca do pela Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral de que ain da te ria de pa gar mais 15
anos, ou seja, 180 pres ta ções.“

Esse ci da dão, que tem qua se 75 anos de ida de,
quan do co me mo ra va em fa mí lia a qui ta ção de um
apar ta men to, de po is de 30 anos de pres ta ções cum -
pri das re li gi o sa men te, é avi sa do de que sua dí vi da
es ta ria sen do pro lon ga da por mais 15 anos. Então,
faz uma per gun ta que to dos de ve ri am fa zer: se uma
pes soa com qua se 75 anos de ida de ti ver de pas sar
mais 15 anos de sua vida pa gan do pres ta ções de um
apar ta men to cujo con tra to, fe i to em 1968, era ou tro,
será que po de rá, em vida, qui tar esse com pro mis so
que não foi fe i to nem as si na do por ela, mas pela Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral? A CEF, a meu ver, ar bi tra ri a -
men te toma uma me di da uni la te ral que fere prin cí pi os 
do con su mi dor, do ci da dão bra si le i ro e atin ge mi lha -
res de pes so as nes te País.

Tais si tu a ções de vem ser le va das adi an te nes te
País, não po den do mais ser adi a das. Está-se ne gan -
do o di re i to ao ci da dão bra si le i ro de, jun to com sua fa -
mí lia, pen sar em ad qui rir um imó vel que pos sa per -
ten cer a si, de i xan do des sa for ma uma lem bran ça de
vida a seus fa mi li a res.

Vale lem brar que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral foi 
cri a da em 1861, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, pelo
Impe ra dor D. Pe dro II, com a fi na li da de ini ci al de re -
co lher de pó si tos po pu la res em pou pan ça e em pres -
tá-los sob pe nhor às clas ses me nos fa vo re ci das.

A mis são da Ca i xa é: ”Pro mo ver a me lho ria con -
tí nua da qua li da de de vida da so ci e da de, in ter me di -
an do re cur sos e ne gó ci os fi nan ce i ros de qual quer na -
tu re za, atu an do pri o ri ta ri a men te no fo men to ao de -
sen vol vi men to ur ba no e nos seg men tos de ha bi ta -
ção, sa ne a men to e in fra-estrutura, e na ad mi nis tra -
ção de fun dos, pro gra mas e ser vi ços de ca rá ter so ci -
al.“

A in ter ven ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral é
obri ga tó ria em to das aque las ca u sas em que se dis -
cu tem va lo res re la ti vos aos con tra tos de fi nan ci a men -
to para aqui si ção de bem imó vel ce le bra dos sob as

nor mas re gen tes do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta -
ção, in de pen den te men te da pre sen ça ou não da cláu -
su la re la ti va ao cha ma do FCVS  Fun do de Com pen -
sa ção de Va lo res Sa la ri a is.

A par tir de en tão, to ma ram-se como ins tru men to 
o des res pe i to a con tra tos fe i tos ori gi na ri a men te e a
per mis são de di la ta ção de dí vi das que não de ve ri am
ser apre sen ta das ao usuá rio bra si le i ro.

Se gun do Mi guel Gus kow, Sub pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca, ”à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral com pe te a 
fis ca li za ção da so ci e da de de cré di to imo bi liá rio, ex vi
do es ta be le ci do na le gis la ção de re gên cia (arts. 35 e
41 da Lei nº 4.380/64 c/c art. 1º, § 1º, do De cre to-Lei
nº 2.291/86). Entre tan to, des cu ra-se do seu de ver le -
gal ex tra ju di ci al men te e, quan do é cha ma da a in te -
grar a lide, es cu sa-se de tal mis ter sob o ar gu men to
de que seu in gres so no fe i to é fa cul ta ti vo, ou que não
tem in te res se na ca u sa, ou ain da que o con tra to fir -
ma do en tre as par tes se res sen te de cláu su la re la ti va
ao Fun do de Com pen sa ção de Va lo res Sa la ri a is“ –
esse fa mi ge ra do FCVS. ”Ne nhu ma das con di ci o nan -
tes para se exi mir da res pon sa bi li da de é le gí ti ma.“

Uma das ati vi da des des se agen te fi nan ce i ro é a
ofer ta de ser vi ços de cré di to de que se uti li zam os mu -
tuá ri os para a com pra de imó vel dos ven de do res, sen do 
que a re mu ne ra ção des ses ser vi ços é re pre sen ta da pe -
los ju ros in ci den tes so bre o va lor do fi nan ci a men to,
acres ci dos da cor re ção mo ne tá ria e com a fi na li da de de 
se man ter a equa ção fi nan ce i ra ini ci al do con tra to. 

Vejo essa ati vi da de ofer ta da pe los agen tes fi -
nan ce i ros como uma re la ção de con su mo, me di an te
o em prés ti mo de de ter mi na da quan tia em di nhe i ro
so bre a qual in ci dem ju ros e que será res sar ci da pelo
mu tuá rio em pres ta ções men sa is du ran te um pe río do 
de ter mi na do. Enqua dra-se no con ce i to de for ne ce dor 
es ta be le ci do pelo Có di go de De fe sa do Con su mi dor
em seu art. 3º, § 2º: ”O mu tuá rio do sis te ma fi nan ce i ro 
de ha bi ta ção, de in te res se so ci al, está com pre en di do
no con ce i to de con su mi dor, nos ter mos da Lei n.º
8.078, de 11/09/90, que, de fi nin do ser vi ço, para fins
de in ci dên cia de suas nor mas, faz in clu ir no con ce i to
as ati vi da des de na tu re za ban cá ria, fi nan ce i ra e de
cré di to (art. 3E, § 2E – Juiz Olin do Me ne zes, AG
96.01.45428-4/MT; Agra vo de Instru men to; de ci são
da Ter ce i ra Tur ma, por ma i o ria, deu pro vi men to ao
agra vo de ins tru men to).

Em seu art. 2º, o Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor de fi ne con su mi dor como ”toda pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca que ad qui re ou uti li za pro du to ou ser vi ço como
des ti na tá rio fi nal“. 

Essa ati vi da de que a Ca i xa Eco nô mi ca exer ce,
que em pres ta ao pú bli co  des de que sa tis fe i tas al gu -
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mas exi gên ci as  que ne ces si ta de casa para mo ra dia,
en cer ra uma re la ção de con su mo.

Essas re la ções são fir ma das me di an te con tra -
tos cu jas cláu su las uni for mes são di ri gi das por au to ri -
da de go ver na men tal (Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal)
e pre es ta be le ci das de for ma uni la te ral pelo agen te fi -
nan ce i ro, não se fa cul tan do ao mu tuá rio a dis cus são
ou mo di fi ca ção subs tan ci al do con te ú do já es cri to. O
mu tuá rio é li mi ta do a ace i tar as cláu su las em blo co já
pre vi a men te ela bo ra das.

Ao con su mi dor res tam ape nas as al ter na ti vas
de ace i tar ou não o con tra to, não po den do mo di fi cá-lo 
mes mo que as cláu su las ali apre sen ta das o co lo -
quem em des van ta gem fi nan ce i ra.

Assim, o mu tuá rio que com prou seu imó vel em
1968 com fi nan ci a men to a ser pago em 30 anos, quan -
do che ga a úl ti ma pres ta ção em 1999 e ele co me mo ra
o fi nal do fi nan ci a men to, é no ti fi ca do pela Ca i xa para
re fi nan ci ar o sal do de ve dor em mais 180 pres ta ções
ou pa gá-lo a vis ta, sob pena de per der o imó vel, pois
seu con tra to não pos su ía uma cláu su la de que ele era
op tan te do FCVS, Fun do de Com pen sa ção de Va lo res
Sa la ri a is, a qual se in te gras se seu con tra to se ria qui ta -
do o seu imó vel ao fi nal de 30 anos.

Ora, mes mo se o mu tuá rio sou bes se que ha ve -
ria essa pos si bi li da de quan do do fe cha men to do con -
tra to, ele não po de ria fa zê-lo, pois foge às re gras do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Prin cí pi os da trans pa rên cia, da boa-fé ob je ti va e 
da eqüi da de con tra tu al, bem como a pro i bi ção de
cláu su las abu si vas, são pre ce i tos es ta be le ci dos ex -
pres sa men te pelo Có di go de De fe sa do Con su mi dor
e in de pen den tes de pac to con tra tu al. É con du ta obri -
ga tó ria, ori gi na da de pre vi são cons ti tu ci o nal e man -
da men to le gal de in te res se so ci al de or dem pú bli ca.

Mes mo que um con tra to seja an te ri or a 1º de
mar ço de 1991, quan do as nor mas do Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor en tra ram em vi gor, essa re la ção
de con su mo deve ser re gi da se guin do a pro te ção da
or dem pú bli ca e in te res se so ci al, nos ter mos do art.
5º, XXXII, art. 170, V da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pos so en ten der que o caso ilus tra a vi o lên cia
pra ti ca da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ao ci da -
dão bra si le i ro que tem o di re i to jus to, de mo crá ti co e
so be ra no de ter aces so a um imó vel que pos sa re pre -
sen tar uma aqui si ção para si e para sua fa mí lia.

La men to pro fun da men te que as ins ti tu i ções
bra si le i ras e o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal dêem,
como res pos ta a um in di ví duo que qui tou de ma ne i ra
ju di ci o sa 30 anos de uma dí vi da as su mi da, o pro lon -
ga men to da dí vi da por mais 15 anos. E não sa be mos

se esse in di ví duo em vida vai po der cum pri-la como
ima gi na va em 1968.

O que te nho a di zer é que to dos os ci da dãos en -
vol vi dos nes se tipo de agres são e des res pe i to por
par te do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal de vem en trar
na Jus ti ça, lu tar por seus di re i tos, para não pa gar por
um ato que fere a dig ni da de do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um edi to ri al im preg -
na do de emo ção e que su plan ta qual quer ou tro co -
men tá rio foi lido dia 14 úl ti mo pelo bri lhan te jor na lis ta
e ân co ra do pro gra ma de te le vi são Ci da de Aler ta, da
Rede Re cord, José Luiz Da te na, ao apre sen tar o no ti -
ciá rio so bre mais um ci clo de inun da ções que fla ge -
lam São Pa u lo, des tru in do vi das, la res e ins ta la ções
em pre sa ri a is por toda par te.

Re di gi do pelo Di re tor de Jor na lis mo da que la
emis so ra, jor na lis ta José Luiz Gon za ga Mi ne i ro, a
quem en vio os pa ra béns pela con ci são e pre ci são, o
edi to ri al ver be ra ví ci os po lí ti cos con trá ri os ao hu ma ni -
ta ris mo, à mo ral e ao bom sen so, que se re pe tem e
ali men tam a in dig na ção po pu lar ante a im pas si bi li da -
de de quem pro me te, se ele ge e não cum pre, es que -
cen do-se de que é um pro cu ra dor es co lhi do pelo
povo para, fun da men tal men te, cum prir o pro me ti do.

Gos ta ria de ter o dom de trans mi tir a emo ção
con ti da no tex to, como o fez Da te na. Mas, de qual -
quer for ma, cre io que pos sa e deva re pro du zir o que
nele está dito para co nhe ci men to dos meus no bres
Pa res. Eis o edi to ri al:

”Cho ve. Lá na roça, no cam po!
Lá, a chu va é bem-vinda. Faz a se men te bro tar.

Pro duz ali men to. Pro duz so bre vi vên cia. Pro duz... so -
bre tu do es pe ran ça...

Cho ve, aqui na ci da de!“
Em to das as gran des ci da des, a chu va tam bém

pro duz. Pro duz a ca tás tro fe. Pro duz o medo, pro duz
o pa vor!

Faz nas cer, cres cer e flo res cer a in di fe ren ça do
ci da dão pelo go ver nan te!

Gover nan te que lhe é in di fe ren te o tem po todo.
Des cul pe, não é o tem po todo. Em pe río dos ele i to ra -
is, eles sur gem, pródigos, far tos de pro pos tas e pro -
mes sas.

FARTOS DE MENTIRAS, ISSO SIM!!!
São hi pó cri tas e de so nes tos como com pro vam

as CPIs da vida e as pes qui sas so bre ca pa ci da de,
cre di bi li da de etc. 
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O ci da dão, pa ga dor de im pos tos, hon ra do, é in -
va di do pe las águas, pelo lixo e pela lama da omis são
pú bli ca.

Ape nas dis cur sos! Uns acu sam ou tros, como se 
a cul pa não fos se de to dos. Há, sem dú vi da, omis são.

Há ir res pon sa bi li da de so ci al! 
Os da nos ma te ri a is são in cal cu lá ve is...doem no

bol so, na fal ta de ca pa ci da de de re fa zer a casa...
De re fa zer a vida... 
De re en con trar o fo gão, qua se apo sen ta do por

fal ta de co mi da, no rio que in va diu a fá bri ca que ti rou
o em pre go! 

Que vai aos pou cos ti ran do a co ra gem, rou ban -
do a dig ni da de, in fil tran do len to e gra du al men te no
co ra ção de cada um.

Amar gor de ódio, de ra i va, de des res pe i to!
Não vale a pena, ir mão!
O dano foi ma te ri al – uma ro ti na de cada chu va. 
O que di zer, en tão, àque les que per de ram tudo: a

vida dos mais pró xi mos ... pai, mãe, fi lhos e ir mãos ... 
É im pos sí vel se in di fe ren te!
A in dig na ção é ine vi tá vel! 
Te mos sen si bi li da de. Não te mos man da tos.
A mor te pode es tar na cur va da es tra da ...
Num aci den te ...
Numa fa ta li da de!
Mas ...
Na cur va do rio?
Do cór re go?
Como em to dos os anos?
Como to das as pre vi sões? 
Não... Não é fa ta li da de! É omis são!
É CRIME! 
Lá no in te ri or, o ci da dão olha para as nu vens

car re ga das e fica fe liz. vê es pe ran ça. 
Aqui na ci da de gran de, ele olha para o céu, e a

pers pec ti va de chu va é si nal de que, mais uma vez,
vai co lher a in di fe ren ça ... me nos pre zo, e con clu ir que 
é ci da dão de se gun da ca te go ria! Ape sar de ter um
voto na mão...“

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o edi to ri -
al da TV Re cord, as sim como as chu vas e inun da ções 
que lhe de ram ori gem, sur giu no mo men to em que
gran des jor na is ocu pa vam-se de mais um es cân da lo
na área mu ni ci pal pa u lis ta na. 

Com isso, de sa bo na vam acu sa ções de cul pa da 
po pu la ção pela tra gé dia. Expli co: o Exmº Pre fe i to
Cel so Pit ta e seus au xi li a res, em en tre vis ta à im pren -
sa, ale ga ram a seu fa vor que par te da po pu la ção pa u -
lis ta na lar ga o lixo re si den ci al nas ruas sem as de vi -
das pre ca u ções, o que re sul ta ria no en tu pi men to de
bu e i ros e ga le ri as de águas plu vi a is, além da obs tru -

ção de cór re gos re cém-canalizados. Mas, o que se
pode ler, prin ci pal men te nos res pe i ta dos jor na is Fo -
lha de S.Pa u lo, dos dias 11, 12 e 14 úl ti mos, e O
Esta do de S.Pa u lo, tam bém do dia 14, de mons tra
que tal ale ga ção, a par de ser im pro ce den te, tem sido
uti li za da para mas ca rar a inép cia da Pre fe i tu ra na
pre ven ção de en chen tes pe rió di cas, pre vi sí ve is e,
por tan to, evi tá ve is. Tan to que o se tor de co le ta e var -
ri ção de lixo está sen do pal co de um dos ma i o res es -
cân da los já acon te ci dos no âm bi to da ad mi nis tra ção
mu ni ci pal pa u lis ta na, com de nún ci as de fra u des que en -
vol vem a im per fe i ta atu a ção de em pre sas con tra ta das
para tais ser vi ços, co lo cam sob sus pe i ta con cor rên ci as
pú bli cas e mo ti vam ações ju di ci a is pe las qua is se sabe
que as ir re gu la ri da des, ape nas em tra ba lhos não re a li za -
dos, te ri am con su mi do R$717.200.000,00 – Sr. Te les -
pec ta dor da TV Se na do, repi to, R$717.200.000,00 –, ou 
seja, 60% dos gas tos, o su fi ci en te para cons tru ir 51.214
apar ta men tos po pu la res den tro do Pro je to Cin ga pu ra.

Assim, a Fo lha de S.Pa u lo do dia 12 do cor ren te
no ti cia em am pla re por ta gem, na pri me i ra pá gi na do 3º
Ca der no, que uma co mis são cri a da pela pró pria Pre fe i -
tu ra de São Pa u lo e for ma da por as ses so res ju rí di cos
das Se cre ta ri as das Fi nan ças, dos Ne gó ci os Ju rí di cos e
das Admi nis tra ções Re gi o na is su ge riu que se jam pro -
ces sa dos to dos os se cre tá ri os de Ser vi ços e Obras das
Admi nis tra ções Re gi o na is, des de 1995. Isto por que con -
clu iu que hou ve ir re gu la ri da des nos gas tos de mais de
R$1,26 bi lhão, re la ti vos aos ser vi ços de co le ta e var ri ção
de li xos pa gos pelo mu ni cí pio nos úl ti mos cin co anos –
por tan to, não po dia ter nem uma fo lha de ár vo re na rua
quan do o ou to no che ga –, e res pon sa bi li zou aque les oito 
se cre tá ri os e ex-secretários mu ni ci pa is. A ma té ria da Fo -
lha, as si na da pe los jor na lis tas Má rio Cé sar Car va lho e
Síl via Cor rêa, re pro duz tre chos do re la tó rio, um dos qua -
is diz:

”O apon ta men to dos ser vi ços era fe i to de ma ne -
i ra es tri ta men te for mal, ape nas re pro du zin do os da -
dos do con tra to (quan ti da des e pre ços uni tá ri os), mul -
ti pli ca dos pelo nú me ro de dias do mês, como se fos se 
crí vel que ser vi ços de tal en ver ga du ra pu des sem ter
sido exe cu ta dos à per fe i ção du ran te 365 dias no
ano“.

E pros se gue a re por ta gem:
”O gru po de apu ra ção foi cri a do em se tem bro a

pe di do de Pit ta, para apu rar as ir re gu la ri da des do lixo
‘em to das as áre as do mu ni cí pio’. Em 90 dias – os tra -
ba lhos fo ram con clu í dos em 10 de de zem bro –, a co -
mis são en con trou ir re gu la ri da des de to dos os ti pos.
São pelo me nos sete fa lhas, que co me çam na as si -
na tu ra dos con tra tos e se alas tram em uma su ces são
de adi ta men tos ile ga is. Em ape nas uma de las – na
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con ver são de cru ze i ro para real – o pre ju í zo aos co -
fres pú bli cos che gou a R$176,400 mi lhões.

Lem bro-me aqui, Srªs Se na do ras e Srs. Se na -
do res, so bre o caso dos pre ca tó ri os, quan do, ao re es -
ca lo ná-los, na trans for ma ção de cru ze i ros para re a is,
de i xa ram to dos os ze ros. Assim, so ma ram-se va lo res 
enor mes que a po pu la ção tem ”a obri ga ção de pa -
gar“, sem que haja pu ni ção e sem que se jam obri ga -
dos a res ti tu ir aos co fres pú bli cos aqui lo que in de vi da -
men te for ta le ceu o pa tri mô nio da que les que não me -
re cem res pe i to da po pu la ção.

”Há mais. Se gun do a co mis são, o Mu ni cí pio gas -
tou 144 mi lhões e 200 mil re a is para re for çar a var ri ção
em um pro je to ine xis ten te, con tra tou em du pli ca ta qui -
lô me tros de var ri ção – gas tan do 56% a mais com o
mes mo ser vi ço na re con tra ta ção, se gun do o Tri bu nal
de Con tas do Mu ni cí pio – e an te ci pou a data de pa ga -
men to pe los ser vi ços, em um ‘cla ro fa vo re ci men to das
em pre sas’. Em re su mo, a co mis são afir ma que a ‘in -
for ma li da de’ com que a Pre fe i tu ra tra ta a lim pe za ur ba -
na é in com pa tí vel com os va lo res en vol vi dos nos con -
tra tos e com os princí pi os da ad mi nis tra ção.“

Di an te dos re sul ta dos da apu ra ção, a Pre fe i tu ra
li mi tou-se a co mu ni car à im pren sa, por in ter mé dio do
por ta-voz do Pre fe i to, que ”esse re la tó rio não é ofi ci al
por que não foi ava li a do pe los Ne gó ci os Ju rí di cos“. 

Não sei que ne gó ci os são es ses. Se a Se na do ra 
pu der me ex pli car de po is, eu gos ta ria de ou vi-la.

É evi den te que a Pre fe i tu ra não é res pon sá vel
pela in cle mên cia dos tem po ra is que cas ti gam mi nha
ci da de nes ta épo ca do ano. Mas pode ser res pon sa -
bi li za da pela fal ta de pro vi dên ci as para evi tar inun da -
ções. Por exem plo, pa ra le la men te às fa lhas na co le ta
do lixo e var ri ção das vias pú bli cas, ve ri fi ca-se que a
ad mi nis tra ção em pe nhou ape nas 2% da ver ba dis po -
ní vel no Orça men to Mu ni ci pal para obras an ti en chen -
tes no cór re go do Ipi ran ga. Na tar de do dia 12, o cór -
re go trans bor dou, inun dan do as ave ni das Ri car do Ja -
fet e Abraão de Mo ra es, onde a Srª Sô nia Lima Ca ri bé 
Cé sar, de 38 anos e grá vi da de cin co me ses, mor reu
de po is de ser ar ras ta da den tro de seu car ro sub mer so. 
De acor do com o sis te ma de Exe cu ção Orça men tá ria
da Pre fe i tu ra – re ve la a Fo lha de S.Pa u lo do dia 14,
na pá gi na 5 do 3º Ca der no, em ma té ria as si na da pelo
jor na lis ta Otá vio Ca bral –, a Se cre ta ria das Vias Pú bli -
cas ti nha, no or ça men to ori gi nal, 5 mi lhões de re a is
para obras no Ipi ran ga. Na cor re ção or ça men tá ria, o
va lor caiu para 1 mi lhão, o que cor res pon de a uma re -
du ção de 80%. Des se va lor, a Se cre ta ria em pe nhou,
isto é, reser vou para pa ga men tos ape nas 100 mil re a -
is, o que cor res pon de a so men te 2% da ver ba dis po -
ní vel. E, para re for çar a au sên cia de in ves ti men to no

cór re go – tal vez o mais co nhe ci do no País, pois suas
mar gens, nem sem pre plá ci das, ou vi ram o gri to da
Inde pen dên cia – ”a Pre fe i tu ra não li qui dou nem pa -
gou ne nhum real uti li za do em lim pe za e ca na li za ção“.

Qu a tro dias an tes, o mes mo jor nal ha via re ve la -
do ou tra fa lha da Pre fe i tu ra no com ba te às en chen -
tes. Dos 12 mi lhões de re a is pre vis tos para lim pe za
de bo cas-de-lobo, ape nas 5,4 mi lhões fo ram em pe -
nha dos, ape sar de se sa ber que o en tu pi men to de bu -
e i ros, ao lado do trans bor da men to de cór re gos, ”é o
gran de mo ti vo das en chen tes que ca u sam trans tor -
nos em São Pa u lo todo ve rão“.

Se na do ra He lo i sa He le na, que ro agra de cer-lhe
a gen til ces são, ra zão por que ocu po a tri bu na nes te
mo men to.

Con ver sei com dois pro mo to res pú bli cos que
abor da ram os ser vi do res que pin ta vam os bu e i ros de
ama re lo como se es ti ves sem em con di ções de re ce -
ber água flu vi al para ali vi ar as en chen tes. Esta vam
ape nas pin tan do, mas não re ce be ram or dens para
lim pá-los. É um cri me que deve ser apu ra do. Em
quan tas ci da des isso vem acon te cen do?

Além de não pre ve nir os da nos das en chen tes,
”a inép cia da Pre fe i tu ra de São Pa u lo cri ou a opor tu ni -
da de de mais ren do sos ne gó ci os no já lu cra ti vo e sus -
pe i tís si mo ser vi ço de lim pe za pú bli ca“, con for me afir -
ma o edi to ri al ”Lixo e Pre fe i tu ra“ tam bém da Fo lha de
S.Pa u lo do dia 11 úl ti mo, an tes de com ple tar:

”Des de 1998, este go ver no mu ni ci pal es tra nha -
men te ten ta ali nha var uma con cor rên cia que não seja 
le gal men te de fe i tu o sa, sem con se gui-lo. Os con tra -
tos atu a is ven ce ram em no vem bro. A ad mi nis tra ção
de Cel so Pit ta os pror ro gou por seis me ses. Tal vez
haja ou tra pror ro ga ção, pois o novo edi tal de li ci ta ção
apre sen ta as mes mas fa lhas do an te ri or.“

O edi to ri al lembra que os con tra tos têm sido ”adi -
ta dos às de ze nas“, ou seja, ”au men tam-se ser vi ços e
va lo res pa gos às qua tro em pre sas que do mi nam o ne -
gó cio, sem nova li ci ta ção“. De po is, acen tua que ”não
se ria tan to de es tra nhar se os no vos acer tos se man ti -
ves sem em con so nân cia com os ín di ces de in fla ção
ve ri fi ca dos“. Con for me fri sa o jor nal, ”a des pe sa da
Pre fe i tu ra com os ser vi ços de lixo au men tou em mais
de 200%“ e pro mo to res le va ram o caso à Jus ti ça.

”O caso do lixo se co nec ta ao da pro pi na“, diz o
jor nal. E, so bre isso, po de ri am fa lar, com mais pro pri -
e da de do que eu, os in te gran tes da for ça-tarefa, com -
pos ta por au to ri da des po li ci a is e do Mi nis té rio Pu bli -
co, em pe nha da na apu ra ção de toda sor te de ilí ci tos
pe na is ocor ri dos no âm bi to do Exe cu ti vo e Le gis la ti vo 
mu ni ci pal pa u lis ta no. “Empre sas pa ga vam pro pi na a
fun ci o ná ri os, en tre ou tras fi na li da des, com o in tu i to de 
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fra u dar a fis ca li za ção da co le ta”, diz a Fo lha, lem -
bran do que “uma em pre sa o ad mi tiu à po lí cia”. Ou tra
em pres ta va car ro e mo to ris ta a uma ve re a do ra já cas -
sa da gra ças às in ves ti ga ções da que la for ça-tarefa.

E o edi to ri al ter mi na com o se guin te fe cho: 
“Pes qui sa Da ta fo lha mos trou que se var ri am

ruas com me nos fre qüên cia que o re gis tra do, e pago
pela Pre fe i tu ra. Pla ni lhas de fis ca li za ção de ser vi ços
de lim pe za já pa gos não es ta vam pre en chi das. Du -
ran te a ges tão Pit ta, caiu es tra nha men te o nú me ro de 
mul tas apli ca das por má pres ta ção de ser vi ço, ape sar 
de a ci da de es tar, sa bi da men te, em con di ções de lim -
pe za in de se já ve is e ha ver evi dên ci as for tes de pro pi -
na no se tor. Pas sam da de ze na as ir re gu la ri da des e
omis sões no con tro le do tra ba lho das em pre sas de
lixo. Como con se qüên cia, en tu pi ram-se os es co a -
dou ros de água da ci da de, o que, ob vi a men te, con tri -
bu iu para as en chen tes. E, des se for ma, vai ter mi nan -
do o man da to de Cel so Pit ta”. 

Por sua vez, o jor nal O Esta do de S.Pa u lo do
dia 14 pu bli cou edi to ri al sob o tí tu lo ”A Su je i ra Irre mo -
ví vel“, abor dan do os tra ba lhos re a li za dos pela co mis -
são da Pre fe i tu ra que apu rou as ir re gu la ri da des, pelo
Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio e pelo Mi nis té rio Pú -
bli co. Per mi tam-me lê-lo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pois pa re ce-me ser peça in se pa rá vel do
que aca bo de di zer. Eis a ma té ria:

”A pe di do do pre fe i to Cel so Pit ta, uma co mis são
for ma da há qua tro me ses por as ses so res ju rí di cos
das Se cre ta ri as de Fi nan ças, de Ne gó ci os Ju rí di cos e 
das Admi nis tra ções Re gi o na is in ves ti gou as ir re gu la -
ri da des ocor ri das des de 1995 no se tor de lim pe za ur -
ba na de São Pa u lo. O re sul ta do sur pre en deu o pre fe i -
to e seus as ses so res. O re la tó rio fi nal da co mis são
apon tou ir re gu la ri da des nos gas tos de R$1,2 bi lhão
re fe ren tes aos ser vi ços de co le ta e var ri ção de lixo,
pa gos pela Pre fe i tu ra e res pon sa bi li zou oito se cre tá ri -
os mu ni ci pa is pela fra u de.

Não ha via, no en tan to, por que se sur pre en der.
Afi nal, des de 1996 es sas fal ca tru as têm sido apon ta -
das em au di to ri as do Mi nis té rio Pú bli co, Tri bu nal de
Con tas do Mu ni cí pio e em in ves ti ga ções da pró pria
Po lí cia. Sem pre ig no ra das pela Pre fe i tu ra.

Só ago ra, quan do as mes mas con clu sões par -
tem de fun ci o ná ri os do Exe cu ti vo, o Se cre tá rio de Ne -
gó ci os Ju rí di cos, Edval do Bri to, re sol veu se in dig nar
e anun ci ou: vai re fa zer o tra ba lho de apu ra ção co -
man da do por as ses so res que ele e seus com pa nhe i -
ros de se cre ta ri a do in di ca ram e, em vez de in ves ti gar
os acu sa dos pe las fra u des, vai in ves ti gar os mem -
bros da co mis são! Isso por que, se gun do eles, eles
po dem ter agi do por mo ti va ção po lí ti ca.

A po si ção da Pre fe i tu ra nas de nún ci as de des vi -
os de ver bas no se tor de lim pe za foi o in ver so da que -
la que se es pe ra de um go ver no in te res sa do em fis ca -
li zar com ri gor o uso do di nhe i ro pú bli co.

Di an te das sete ações mo vi das pelo Mi nis té rio
Pú bli co – ba se a das em au di to ri as do Tri bu nal de
Con tas Mu ni ci pal que apon ta ram, nos úl ti mos anos, a 
con tra ta ção de ser vi ços des ne ces sá ri os, adi ta men -
tos que au men ta ram em até 100% os con tra tos fir ma -
dos, fal ta de fis ca li za ção dos ser vi ços pres ta dos e pa -
ga men tos an te ci pa dos de em pre i te i ras –, a res pos ta
da Pre fe i tu ra foi con tes tá-las, abrin do mão de co brar
dos res pon sá ve is uma re po si ção de re cur sos que
pode che gar a R$1,4 bi lhão. Isso mes mo de po is de
al gu mas das fra u des te rem sido as su mi das por ser vi -
do res e até pelo pre si den te de uma das em pre sas
pres ta do ras de ser vi ço.

Em vez de pro ce der à ”lim pe za“ do se tor de lim -
pe za, que se trans for mou num dos ma i o res ni chos de
cor rup ção, o pre fe i to e seus as ses so res pre fe rem de -
fen der quem per mi tiu os abu sos. Mais do que isso, fa -
ci li tam a aber tu ra de no vos ra los para que mais ver -
bas pú bli cas se es co em.

Des de no vem bro, o Jor nal da Tar de de nun cia ir -
re gu la ri da des no edi tal de li ci ta ção dos ser vi ços de var -
ri ção e co le ta de lixo da ci da de. Erros pri má ri os no edi tal 
ca u sa ram a sus pen são do pro ces so, no fi nal do ano, le -
van tan do sus pe i tas de que te nham sido pro po si ta is,
para que con tra tos emer gen ci a is fos sem fir ma dos com
as em pre sas que já pres tam ser vi ços ao Mu ni cí pio.

Ago ra, ao ser re e di ta do, o edi tal trou xe, além
dos mes mos er ros, a in for ma ção de que a Pre fe i tu ra
pa ga rá R$30,1 mi lhões a mais pe los ser vi ços de var -
ri ção do que o pre vis to no pri me i ro edi tal. Além dis so,
o do cu men to foi di vul ga do pela Inter net, um meio que
a lei ain da não re co nhe ce como vá li do para a pu bli ca -
ção de do cu men ta ção como edi ta is de li ci ta ções.
Con for me a lei, o edi tal tem de ser im pres so.“

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Já es tou ter -
mi nan do, Sr. Pre si den te.

”Além dis so, desde que foi ve i cu la do pela rede, o
do cu men to so freu al te ra ções sem que os con cor ren tes
te nham sido avi sa dos. Ou seja: num de ter mi na do dia,
quem aces sou a Inter net co pi ou um edi tal com itens
que se ri am mu da dos no dia se guin te. A lei es ta be le ce
que toda a al te ra ção pres su po nha a sus pen são do pro -
ces so até que to dos os con cor ren tes se jam avi sa dos da 
mu dan ça e pos sam fa zer suas pro pos tas de acor do
com as no vas nor mas. Sem isso, a ir re gu la ri da de tor -
na-se gra vís si ma e en se ja a anu la ção do edi tal.
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Ao que pa re ce, é tão ma ni fes ta a ân sia de pre -
ser var os atu a is for ne ce do res do ser vi ço de lim pe za
que não há meio de se pu bli car um edi tal isen to de
de fe i tos. Assim, a ci da de con ti nu a rá suja por que suja
con ti nua sen do a sua ad mi nis tra ção.“

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, con si de -
ro de plo rá vel – e ma goa-me como pa u lis ta no que sou 
– ter que re me xer em tan to lixo, ca u sa dor em gran de
par te da si tuação caó ti ca e das tra gé di as vi vi das por
São Pa u lo a cada ve rão. Mas o tex to lido no Pro gra -
ma Ci da de Aler ta da TV Re cord impeliu-me a as sim
agir, fa zen do-me tra zer à ba i la, des ta tri bu na, ma ze -
las que as so lam uma ad mi nis tra ção res pon sá vel pela 
exe cu ção do ter ce i ro or ça men to pú bli co exis ten te no
País. Como dis se o edi to ri a lis ta, ”é im pos sí vel ser in -
di fe ren te! A in dig na ção é ine vi tá vel!“

Mu i to obri ga do. 

Era isso que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a atu al con -
vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal pelo
Pre si den te da Re pú bli ca tem sus ci ta do um gran de
de ba te que con tem pla os as pec tos re la ci o na dos ao
cus to, à opor tu ni da de po lí ti ca, à ne ces si da de de re e -
di ção de me di das pro vi só ri as e à ex ten são da pa u ta
ou por di ver sos ou tros mo ti vos.

De se jo, to da via, tra tar de ape nas um de les, qual 
seja a pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria, prin ci pal -
men te no que se re fe re às pri o ri da des que nela fo ram
in se ri das, pelo fato de que, aos pro je tos apre sen ta -
dos pela Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za, três 
emen das à Cons ti tu i ção fo ram ti das como pri o ri tá ri as
para tra mi ta ção nes ta Casa, como o Pro je to de Ren -
da Mí ni ma e do Orça men to So ci al, a ma nu ten ção do
va lor do po der aqui si ti vo do sa lá rio mí ni mo e a cri a -
ção do Fun do de Com ba te à Po bre za. Essas três pro -
pos tas re sul ta ram do tra ba lho da Co mis são de Com -
ba te à Po bre za. No en tan to, para efe i to de pri o ri da de
na con vo ca ção ex tra or di ná ria, ape nas a cri a ção do
Fun do de Com ba te à Po bre za é que foi in se ri da na
pa u ta e as de ma is, pelo me nos para essa pri o ri da de
que, do meu pon to de vis ta, era eqüi ta ti va às de ma is,
até por que am bas as pro pos tas fa zem par te de uma
de ci são unâ ni me de 19 Srs. De pu ta dos e 19 Srs. Se -
na do res, não ti ve ram o mes mo peso e a mes ma ên fa -
se na con vo ca ção, qua is se jam: a ren da mí ni ma, o or -
ça men to so ci al e a ma nu ten ção do va lor do po der
aqui si ti vo do sa lá rio mí ni mo.

Não en tra rei no mé ri to da po lê mi ca que está em
tor no da con vo ca ção em si, até por que pre ten do des -
ta car essa ques tão pos te ri or men te.

To da via, cum pre des ta car que a con vo ca ção
tem base em pre ce i to cons ti tu ci o nal, é fe i ta pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca e, no caso, sen do uma con vo -
ca ção com base em pre ce i to cons ti tu ci o nal, não ha -
ve ria pos si bi li da de de o Con gres so se re cu sar a cum -
prir essa sua obri ga ção cons ti tu ci o nal, até por que, se
o Go ver no Fe de ral ins ti tui uma pa u ta e diz que ela
está se res sen tin do da con vo ca ção ex tra or di ná ria, o
Go ver no deve ter fe i to o de vi do peso com re la ção a
ela, mu i to em bo ra, do pon to de vis ta dos itens apre -
sen ta dos, da di nâ mi ca do pro ces so de vo ta ção, pe las 
ma té ri as que es ta mos aqui apre ci an do, com cer te za
essa ava li a ção não te nha sido fe i ta com o de vi do ri gor 
que se faz ne ces sá rio, até por que o Con gres so Na ci -
o nal é o elo mais fra co de toda ca de ia de crí ti ca que a
so ci e da de faz.

Com re la ção às ins ti tu i ções po lí ti cas, é cla ro
que pa re ce que a cada iní cio de ano o Go ver no paga
para que para que o bode ex pi a tó rio, Con gres so Na -
ci o nal, re ce ba to das as bo fe ta das em am bas as fa -
ces, da so ci e da de bra si le i ra. Mas, como fa lei an te ri or -
men te, não é essa a opor tu ni da de para tra tar do
tema, até por que não que ro fa zê-lo pura e sim ples -
men te na de fe sa do que acon te ce na di nâ mi ca do
Con gres so, por que crí ti cas de vem ser fe i tas, mas a
Insti tu i ção não pode ser exe cra da pu bli ca men te,
como se fos se um peso, um pre ju í zo à de mo cra cia.
Os er ros de vem ser cor ri gi dos. No en tan to, a Insti tu i -
ção é fun da men tal, até por que é ela que de ve ria – e
de cer ta for ma con se gue – dar eco aos gri tos da so ci -
e da de, que nem sem pre pode che gar per to do Pre si -
den te.

É pre ci so que a so ci e da de bra si le i ra seja in for -
ma da co ti di a na men te das es pe ci fi ci da des do tra ba -
lho le gis la ti vo. É aqui o fó rum dos de ba tes na ci o na is.
E, como fa lei an te ri or men te, mu i to em bo ra, em mu i -
tas opor tu ni da des, tais de ba tes pas sem ao lar go da -
qui lo que é a agen da sen ti da pela so ci e da de bra si le i -
ra, é aqui tam bém que, em al guns mo men tos, a so ci -
e da de bra si le i ra tem a opor tu ni da de de se ex pres sar,
seja por meio de Par ti dos que te nham com pro mis so e 
vín cu lo com essa luta da so ci e da de, seja por in ter mé -
dio da ação in de pen den te de po lí ti cos que, mu i to em -
bo ra per ten çam a Par ti dos con ser va do res, têm a ou -
sa dia e a co ra gem de, de for ma in de pen den te, vin cu -
lar a sua ação aos in te res ses da so ci e da de bra si le i ra. 

Não há como de i xar de lem brar que ao Po der
Exe cu ti vo cabe a res pon sa bi li da de pela exe cu ção
dos pro je tos. Em suma, o re sul ta do das pro po si ções

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 327



que aqui são apre sen ta das e vo ta das pe los Se na do -
res da Re pú bli ca se dá num tem po re gi men tal es pe cí -
fi co. É bem ver da de que nem sem pre o tem po que
de ter mi na das ma té ri as per ma ne cem nes ta Casa
obe de ce ao cha ma do tem po éti co. 

Cre io que a idéia do tem po éti co para a tra mi ta -
ção das ma té ri as é fun da men tal numa dis cus são que
po de mos fa zer. Qual é o tem po em que uma ma té ria
de alta re le vân cia para a re for ma agrá ria deve per ma -
ne cer nas Co mis sões? Qual é o tem po éti co para pro -
pos tas tão im por tan tes como es sas da Co mis são de
Com ba te à Po bre za, quer seja o Fun do de Com ba te à 
Po bre za, quer seja o Orça men to So ci al e Ren da Mí ni -
ma, quer seja a Ma nu ten ção do Va lor do Po der Aqui -
si ti vo do Sa lá rio Mí ni mo? Qual é o tem po éti co de tra -
mi ta ção? Ou será que, em mu i tos mo men tos, nós não 
es ta mos ex tra po lan do esse tem po éti co e pro te lan do
a tra mi ta ção des sas ma té ri as, por que elas fe rem aos
in te res ses do Po der Exe cu ti vo, fe rem aos in te res ses
da que les que não que rem dar opor tu ni da de à so ci e -
da de para se ex pres sar na qui lo que lhe é mais ele -
men tar, que lhe é mais ful cral?

Sen do as sim, cabe des ta car uma fa lha gra ve na 
pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria: ao con tem plar a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que cria um Fun -
do Cons ti tu ci o nal de Com ba te à Po bre za (de au to ria
da Co mis são de Com ba te à Po bre za) – no caso do
Fun do apre sen ta do pelo Re la tor Ro ber to Brant, bem
como te mos a pro pos ta de Fun do apre sen ta da pelo
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães an tes da Co mis -
são, que já ti nha in clu si ve uma di nâ mi ca de tra mi ta -
ção den tro da Casa –, de i xou de in clu ir duas ou tras
PECs que, da mes ma ma ne i ra, re ce be ram igual pri o -
ri da de, de for ma unâ ni me, pe los mem bros da que la
Co mis são. Há que se lem brar: como fa lei an te ri or -
men te, fo ram 19 Srs. De pu ta dos e 19 Srs. Se na do res
que fi ze ram par te da re fe ri da Co mis são e con si de ra -
ram as pro pos tas fun da men ta is, ful cra is para as
ações de com ba te à po bre za.

Vou de ta lhar ra pi da men te al gu mas das PECs
des con si de ra das pela pa u ta da con vo ca ção ex tra or -
di ná ria. A pri me i ra é so bre a pre ser va ção do po der
aqui si ti vo do sa lá rio mí ni mo. O efe i to e a im por tân cia
da apro va ção des ta emen da cons ti tu ci o nal se ri am
sen ti dos por mi lhões de bra si le i ros que ain da re ce -
bem ape nas um sa lá rio mí ni mo, de R$136,00, para
cus te ar sua so bre vi vên cia.

Não que ro fi car re pe tin do nú me ros so bre a si tu -
a ção de po bre za e de mi sé ria do nos so País, mas
cabe lem brar que 50% da po pu la ção bra si le i ra, se -
gun do da dos do IPEA, é cons ti tu í da de pes so as po -
bres, sen do que gran de par te de las está aba i xo da li -

nha de mi sé ria. Nun ca é tar de de ma is para re pe tir
que são 73 mi lhões de po bres, com 43 mi lhões de
pes so as vi ven do com me nos de U$1.00 por dia.

Te nho a hon ra de es tar ao lado do Se na dor Edu -
ar do Su plicy, que, du ran te todo o tem po na Co mis -
são, fez um tra ba lho pe da gó gi co e sa cer do tal de ex -
pli car a cada mem bro a ne ces si da de de uma ren da
de ci da da nia, que deve ser a es tre la de Davi a ser
per se gui da pela so ci e da de bra si le i ra, pe los go ver -
nan tes, pelo Con gres so Na ci o nal. Esta pro pos ta tam -
bém tem im por tân cia fun da men tal.

A ou tra PEC des con si de ra da tra ta do or ça men to 
so ci al, que se cons ti tui num ins tru men to mu i to im por -
tan te para des ta car re cur sos a se rem vin cu la dos a
ações de com ba te à po bre za, que não po dem fi car
cir cuns cri tas à es fe ra das ações emer gen ci a is, do
ime di a to, mas de vem con tem plar ações es tru tu ra is,
como por exem plo a bol sa-escola, a re for ma agrá ria,
ati vi da des vol ta das para ge ra ção de em pre go e ren da 
e qua li fi ca ção das pes so as, para que es tas te nham
opor tu ni da de no mer ca do de tra ba lho.

De tal sor te, o fato de es sas pro pos tas es ta rem
em se gun do pla no pode fa zer pa re cer à so ci e da de
que, na pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria – que só
é ex tra or di ná ria pela re le vân cia das ma té ri as, de ca -
rá ter ina diá vel pelo que sig ni fi cam e re pre sen tam
para o País , elas não se ri am tão im por tan tes – do
que dis cor do com ple ta men te. Da mes ma for ma que o 
Fun do é im por tan te, igual men te im por tan te é o or ça -
men to so ci al, o pro gra ma de ren da mí ni ma e a ma nu -
ten ção do va lor aqui si ti vo do sa lá rio mí ni mo.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP)  V. Exª
per mi te-me um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC)  Con -
ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pois já
me en ca mi nho para a con clu são des te re gis tro.
Como fa lei an te ri or men te, ain da não vou me ater ao
mé ri to da con vo ca ção em si, as sun to po lê mi co que
de se jo tra tar em ou tra opor tu ni da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP)  Se na -
do ra Ma ri na Sil va, con cor do ple na men te com V. Exª.
Te mos con ver sa do so bre esse as sun to e pre ci sa mos
ex por com mu i ta cla re za, so bre tu do na pró xi ma re u -
nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, mas tam bém aqui no Ple ná rio do Se na do, que o
fato de es tar mos exa mi nan do ape nas a pro pos ta de
cri a ção de um Fun do de Com ba te à Po bre za, em de -
cor rên cia da pro po si ção do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, e de ape nas par te do que foi pro pos to
pela Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za, se ria
algo to tal men te ina de qua do. Qu an do da re u nião de
con clu são e vo ta ção do re la tó rio da Co mis são Mis ta
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de Com ba te à Po bre za, o De pu ta do Ro ber to Brant
per gun tou-nos, di an te das ob ser va ções que to dos
nós fa zía mos, De pu ta dos e Se na do res do Blo co de
Opo si ção, se es ta ría mos de acor do em fa zer um voto
con sen su al se por ven tu ra ele aca tas se as pro po si -
ções que es tá va mos fa zen do. Pois bem, di a lo ga mos
a res pe i to e con cor da mos. Des sa for ma, se ria pró prio 
que o Se na do Fe de ral ago ra, ao exa mi nar aque la
par te ou as pro po si ções re co men da das pela Co mis -
são Mis ta de Com ba te à Po bre za, exa mi nas se-as em
sua for ma com ple ta, e não ape nas aque la par te com
a qual o Go ver no, o PFL e o PSDB es ta ri am de acor -
do. Esse se ria o pro ce di men to ade qua do em vis ta da -
que la pa la vra que S. Exª nos dis se na que le mo men to, 
e que nos pa re cia até ser um en ten di men to dos Par ti -
dos, que na que la Co mis são re pre sen ta vam o Go ver -
no. Des se modo, nes ta se ma na, com mu i ta fran que -
za, te mos que di zer aos mem bros da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que a sua de ci são,
na hora de vo tar o Fun do de Com ba te à Po bre za, pre -
ci sa le var em con ta tam bém aque las pro pos tas de
emen da à Cons ti tu i ção que cons ta ram da Co mis são
Mis ta de Comba te à Po bre za. Re lem bro que o Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, na úl ti ma re u nião da CCJ, apre -
sen tou re que ri men to no qual pre ten deu dar um pa re -
cer não ape nas so bre o men ci o na do Fun do – a pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães –, mas tam bém so bre a pro pos ta da 
Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za. Ora, no que
tan ge às pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção, con for -
me V. Exª bem as si na lou, ha via a PEC do Fun do de
Com ba te à Po bre za, a PEC que cri a va o or ça men to
so ci al e es ta be le cia que a to dos os bra si le i ros se ga -
ran ti ria uma ren da mí ni ma e, ain da, a pro pos ta de pre -
ser va ção e cres ci men to, em ter mos re a is, do va lor do
sa lá rio-mínimo. Então, é es sen ci al que isso seja con si -
de ra do na vo ta ção des ta con vo ca ção ex tra or di ná ria.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT  AC)  Agra -
de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy e in cor po ro ao
meu pro nun ci a men to o seu apar te.

Ape nas para se ter uma idéia da opor tu ni da de
des ta dis cus são, tra go da dos re la ti vos ao com por ta -
men to do gas to so ci al do Go ver no na área fe de ral. Se
com pa rar mos o gas to so ci al fe de ral com o gas to
não-financeiro fe de ral no pe río do de 1992 a1998, per -
ce be mos com tris te za, a par tir de 1995 – quan do esse
per cen tu al era de 60% –, sua ten dên cia cla ra men te
de cli nan te, ten do che ga do ao fi nal de 1998 a 44%. 

O au men to as sus ta dor do ín di ce de de sem pre -
go nes te País, a re du ção das pou cas opor tu ni da des
de so bre vi vên cia, mes mo no mer ca do in for mal, e a
que da nos in ves ti men tos so ci a is – de 60% para 44%

– re pre sen tam a gra vi da de de se re du zir in ves ti men to 
so ci al num pe río do de cri se como o que es ta mos atra -
ves san do. 

Espe ra-se, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, que haja, por par te da Casa e da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, uma re fle xão para
que a pre te ri ção de al gu mas PECs na con vo ca ção
não sig ni fi que, em hi pó te se al gu ma, me nor re le vân -
cia de seus te mas. Pelo con trá rio, es sas pro pos tas
cum prem o pa pel fun da men tal de pen sar em uma
ren da de ci da da nia, em uma ren da mí ni ma para os
bra si le i ros, de pen sar na idéia de um or ça men to so ci -
al – pro pos ta re vo lu ci o ná ria, por que es ta ría mos des -
ta can do re cur sos para in ves ti men to na área so ci al.
Di an te da far sa de se di zer que o País tem um gran de
in ves ti men to so ci al, mas que pre ci sa ser bem uti li za -
do, e que es ses in ves ti men tos es tão na quan ti da de
ade qua da, es ta ría mos dan do en de re ço, te le fo ne,
ros to e nome para in ves ti men tos so ci a is no nos so
País, ca rim ban do-os no or ça men to so ci al. 

Assim como exis te um or ça men to fis cal, exis ti -
ria tam bém, cons ti tu ci o nal men te, o or ça men to so ci al,
e da ría mos uma gran de con tri bu i ção ao nos so País
na opor tu ni da de em que se dis cu te – como mu i to bem 
dis se o ex-Governador Cris to vam Bu ar que – a ne ces -
si da de de aca bar com a po bre za. S. Exª lan çou um li -
vro cha ma do A Se gun da Abo li ção , que con si de ro
uma pro pos ta al ta men te cri a ti va e es ti mu lan te para
que pos sa mos tra ba lhar. 

Há 100 anos, hou ve a abo li ção da es cra vi dão.
Po de ría mos re a li zar ago ra a se gun da abo li ção, aca -
ban do com a po bre za e com a mi sé ria no País. Para
isso, pre ci sa mos per ce ber que o tem po éti co não
ape nas do en ca mi nha men to des sa dis cus são, mas
da re so lu ção do pro ble ma em si, está es go ta do.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, por per -
mu ta com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Sem Par ti do – 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, agra de ço ao
Se na dor Sa tur ni no Bra ga a per mu ta. De i xo com to dos a 
cer te za de que S. Exª fa la rá de po is de mim, o que será
sem pre um pra zer para esta Casa e para to dos que
acom pa nham os nos sos de ba tes pela TV Se na do.

Trago ao co nhe ci men to do Se na do algo que já
tem apa re ci do na im pren sa e mo bi li za do for ças po lí ti -
cas e sin di ca is do Rio de Ja ne i ro: o re tor no do pro ble -
ma da ex tin ta TV Man che te. A par tir de uma ne go ci a -
ção que pro pi ci ou a ven da de par te da TV Man che te,
so bre tu do do tí tu lo, ori en ta da no sen ti do de per mi tir
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que aque la ati vi da de não ces sas se e, ao mes mo tem -
po, que tra ba lha do res da Rede Man che te, que vi -
nham, há mais de ano, com sa lá ri os atra sa dos e – pior
do que isso –, há 10 anos, sem o re co lhi men to do Fun -
do de Ga ran ti da por Tem po de Ser vi ço, não fi cas sem
ao aban do no a que es ta vam re le ga dos por uma si tu a -
ção anô ma la. Fez-se uma mon ta gem que me pa re ceu
ade qua da, e, as sim, veio ao ar a cha ma da Rede TV. 

Num pri me i ro mo men to, ob ser vou-se que a
Rede TV ope rou com enor me ca u te la: fi cou um tem po 
para or ga ni za ção com a ima gem ape nas do selo da
emis so ra no ar; pas sou um se gun do tem po ex clu si va -
men te com apa ri ções de na tu re za mer ca do ló gi ca, a
ven der pro du tos etc; e, fi nal men te, pre pa rou uma pro -
gra ma ção ao vivo, bra si le i ra, com al guns as pec tos in -
te res san tes, pre ten den do en trar na gran de com pe ti -
ção da te le vi são.

Po de ría mos fa zer mil ob ser va ções so bre esse
pro ce di men to, que, evi den te men te, foi anô ma lo, mas
re a li za do com base numa ca u sa jus ta: a de não per -
mi tir, pri me i ro, que se fe chas se uma ma triz ir ra di a do -
ra de pen sa men to no Rio de Ja ne i ro, já que toda essa 
ati vi da de, hoje, pas sa para São Pa u lo, pra ti ca men te;
se gun do, que não hou vesse uma in ter rup ção no tra -
ba lho da que les pro fis si o na is. É im por tan te sa ber que, 
no Rio de Ja ne i ro, pra ti ca men te os pro fis si o na is de
te le vi são só exer cem a sua ati vi da de na Rede Glo bo,
uma vez que a Rede Ban de i ran tes tem ali uma pe -
que na ge rên cia e um mí ni mo de no ti ciá rio, as sim
como o SBT e a Rede Re cord. Ha via ali a TV Man che -
te e há, ain da, a TVE, uma te le vi são de es pa ço de tra -
ba lho re la ti va men te re du zi do, por não ter a força e a
pu jan ça das emis so ras co mer ci a is, onde, in clu si ve,
es tão pro fis si o na is de alta qua li da de.

Tra ta-se de uma ques tão tra ba lhis ta da mais
alta se ri e da de e de uma ques tão cul tu ral de re le vân -
cia. É pre ci so que nós do Se na do, exa ta men te por
per ten cer mos à Casa do equi lí brio na ci o nal, pen se -
mos tam bém no que sig ni fi ca a con cen tra ção de
emis so ras de te le vi são em um só Esta do, por aca so o 
es ta do-sede do ca pi ta lis mo bra si le i ro e, por tan to, o
Esta do que pro pa ga uma vi são de Bra sil den tro na tu -
ral men te das for ças que com põem as cor ren tes do mi -
nan tes den tro des se Esta do.

Estão, por tan to, en vol vi das nes sa ma té ria mu i -
tas ques tões. Mas, fora des sas con si de ra ções, que
se ri am opor tu nas, po rém lon gas, há no mo men to, a
par tir de uma so lu ção que pa re ceu bem en ca mi nha -
da, o re tor no de um sus to, de uma ame a ça mu i to sé -
ria, que já mo bi li zou o sin di ca to dos jor na lis tas pro fis -
si o na is do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro e igual men te
ou tros sin di ca tos li ga dos à ati vi da de de co mu ni ca ção

e que evi den te men te já me re ceu o apo io de ou tras
cor ren tes sin di ca is de todo o Bra sil. Após te rem o que
de ve ria ha ver sido re co lhi do de seus sa lá ri os para o
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço de i xa do de
en trar no mes mo por 10 anos e após pas sa rem qua se 
um ano sem sa lá ri os, vi ven do toda sor te de hu mi lha -
ções, no va men te, essa ameaça vol ta a es ses tra ba -
lha do res. Os atu a is com pra do res ou di ri gen tes des sa
ope ra ção que ocu pou a TV Man che te, com a cha ma -
da ”A Nova TV“, já de ter mi na ram que o com pro mis so
as su mi do de pa gar o atra sa do em par ce las men sa is
jun ta men te com o sa lá rio fun ci o nas se por qua tro me -
ses – e já não fun ci o na mais. Há ain da uma ques tão
ju di ci al, im pe trada por um dos an ti gos do nos da TV
Man che te, Pe dro Jack Ka pel ler, dan do aos atu a is do -
nos o ar gu men to de que, es tan do a ma té ria sub ju di -
ce, se deve, de ime di a to, sus pen der a na tu re za da -
que la ne go ci a ção.

Di an te dis so, ca rac te ri za-se uma ina dim plên cia
por par te dos no vos com pra do res. E a fi gu ra ju rí di ca
não está cla ra, até por que o Con gres so Na ci o nal ain da 
não vo tou a au to ri za ção para a re no va ção com os no -
vos do nos. A ma té ria está na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Por tal ma no bra, por tais cir cuns tân ci as, pelo
atra so que já se es ta be le ceu, po de mos, com cer te za,
da qui con cla mar o Go ver no a vol tar à ma té ria, já que
é re la ti va à con ces são para uso de uma ati vi da de pú -
bli ca. Até cre io que foi bem con du zi da; pelo me nos
che gou a um êxi to, à for mu la ção de uma po lí ti ca.
Tudo pa re cia bem en ca mi nha do nes se sen ti do. Ape -
sar de tudo es tar bem enca mi nha do, acre di to que
cabe no va men te ao Go ver no Fe de ral uma in ter ven ção 
bem de ci di da, ra zão pela qual con cla mo o Mi nis tro das 
Co mu ni ca ções, que foi uma das pes so as a pos si bi li tar
o en ten di men to, a in ter vir na ma té ria com a ener gia
ne ces sá ria, par tin do do prin cí pio de que o dig na tá rio
prin ci pal de di re i tos, pri me i ro, é o usuá rio; se gun do, o
tra ba lha dor. Não é o pro pri e tá rio, o dono da em pre sa,
no caso, pois se tra ta de uma con ces são para o uso de 
um ser vi ço pú bli co, que, con ve nha mos, é al ta men te
be né fi ca para os que a têm em rá dio e te le vi são, do
pon to de vis ta po lí ti co, dos ga nhos, etc. Não são es ses 
os dig na tá ri os pri o ri tá ri os de uma con ces são. É o
usuá rio, em pri me i ro lu gar, que tem o di re i to de re ce -
ber ser vi ços, de ser in for ma do com am pli tu de, de ter o
seu la zer ga ran ti do por al gu ma ati vi da de, de ter uma
base cul tu ral nes sa ati vi da de, e tam bém o tra ba lha dor, 
que é jus ta men te o pro fis si o nal que faz a ma té ria: o ho -
mem que está atrás das câ me ras; o ope ra dor de ví -
deo; o ope ra dor de áu dio; o di re tor de TV; o di re tor de
cena; to dos os en vol tó ri os li ga dos à ati vi da de de ce na -
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ri za ção, de ilu mi na ção; os ato res; en fim, os que são a
vida real de uma emis so ra de rá dio e te le vi são.

Por tan to, que ro tra zer a esta tri bu na, agra de -
cen do ao Se na dor Sa tur ni no a gen ti le za de ha ver fe i -
to a per mu ta, a pre o cu pa ção, que já ex pres sei, e, ao
mes mo tem po, a con cla ma ção ao Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções para que in ter ce da nes se caso, de i xan do
bem cla ro que o acor do que S. Exª mes mo en gen -
drou, aju dou a es ta be le cer, deve ser cum pri do, bem
como o ou tro as pec to que en vol ve toda a na ci o na li da -
de, no sen ti do de que não te nha mos toda a emis são
de te le vi são do País con cen tra da em um só Esta do.

Já di zia Grams ci que a cul tu ra é uma pro du ção
do cen tro. Os cen tros pro du zem cul tu ra e aca bam por 
im pô-la às pe ri fe ri as, quan do, a ri gor, o con ce i to mais
pro fun do de cul tu ra é exa ta men te o in ver so: a cul tu ra
está onde ela foi mais pre ser va da e pôde vi ce jar e
exis tir com ple na li ber da de. Cada vez mais, no Bra sil,
nós te mos uma pro du ção de cen tro a es ma gar a pro -
du ção cul tu ral das pe ri fe ri as, e este pro ces so se agu -
di za e se con cen tra.

Por to das es sas ra zões, de i xo da tri bu na essa
pre o cu pa ção, par tin do do prin cí pio de que ela pode
ser bran da como pre o cu pa ção, mas mu i to se ve ra no
sen ti do de de fen der di re i tos que fo ram vi o len ta men te
trans gre di dos por ação em pre sa ri al e que, de novo,
es tão ame a ça dos de se rem trans gre di dos, após um
com pro mis so pú bli co, con tra tos as si na dos com o
aval do Go ver no, para que se pu des se ter a ci ca tri za -
ção de um pro ces so em pre sa ri al em mais uma rede
de te le vi são no País – o que hoje quer di zer mu i ta co i -
sa, ten do em vis ta a im por tân cia, o al can ce na ci o nal,
tudo aqui lo que a ta re fa de emis sões de te le vi são sig -
ni fi ca para o País.

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

Srªs e Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, 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. Edu ar do Su plicy, 
Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Este -
ja cer to, Se na dor Artur da Tá vo la, de que o ape lo que
V. Exª faz é de todo o Se na do. Gos ta ria de trans mi tir
que, como V. Exª e ou tros Se na do res, tam bém me
em pe nhei para que hou ves se a so lu ção, para que
essa con ces são res guar das se o di re i to dos tra ba lha -
do res – e isso foi tes te mu nha do por mu i tos, no es for ço
do Mi nis tro das Co mu nica ções. Por tan to, é im por tan -
te que este com pro mis so seja res guar da do e pri o ri tá -
rio.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
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 bre ve men te abor dar um tema que es te ve nas man -
che tes, nos no ti ciá ri os nes te fim de se ma na: o da ar -
re ca da ção tri bu tá ria, da car ga tri bu tá ria da eco no mia
bra si le i ra no ano pas sa do.

Antes, en tre tan to, não pos so de i xar de fa zer
uma con cla ma ção, um ape lo ao Sr. Pre fe i to do Rio de 
Ja ne i ro, Luís Pa u lo Con de, e ao Go ver na dor Anthony 
Ga ro ti nho – que têm dado de mons tra ções su ces si vas 
e ine quí vo cas de es pí ri to pú bli co em um en ten di men -
to em tor no de ações que be ne fi ci am a po pu la ção do
Esta do e da ci da de – para que, com ra pi dez, ener gia
e efi cá cia, apre sen tem uma res pos ta ao si nis tro que
ocor reu, no Rio de Ja ne i ro, na no i te de sá ba do para
do min go: um gi gan tes co in cên dio que des tru iu com -
ple ta men te as ins ta la ções do gran de mer ca do de Ma -
du re i ra, o ma i or cen tro co mer ci al de toda a área su -
bur ba na da ci da de, que não ape nas ge ra va ren da e
re ce i ta para a ci da de e para o Esta do, mas tam bém
de ze nas de mi lha res de em pre gos para pes so as que
ali tra ba lha vam e ti ra vam o seu ga nha-pão. Essas
pes so as e suas fa mí li as não po dem fi car, de uma
hora para ou tra, des pro vi das des se sus ten to, e a pró -
pria ci da de e o Esta do tam bém não po dem fi car com
a sua eco no mia des fal ca da da ati vi da de des se gran -
de cen tro co mer ci al do Rio de ja ne i ro, que era o mer -
ca do de Ma du re i ra.

Des se modo, além de a po pu la ção toda es tar
co mo vi da, exi gin do ex pli ca ções a res pe i to da na tu re -
za des se in cên dio, quer tam bém, es pe ci al men te os
em pre sá ri os e em pre ga dos, uma ação rá pi da dos go -
ver nos, en ten di dos en tre si, para a re cons tru ção do
imó vel, a fim de que o mer ca do en tre em ati vi da de o
mais bre ve pos sí vel.

Pas so, Sr. Pre si dente, ao as sun to que me traz à
tri bu na na tar de de hoje: a ar re ca da ção de tri bu tos na
eco no mia bra si le i ra, que atin giu, no ano pas sa do, uma
ci fra re cor de em toda a sua his tó ria. Ela al can çou um li -
mi te re la ti vo ao pro du to bru to, a to das as ri que zas ge ra -
das no País, ab so lu ta men te iné di to, su pe ran do a mar ca 
de 30,16% do PIB, con si de ran do-se a ar re ca da ção de
R$293 bi lhões para um PIB de R$973 bi lhões. Efe ti va -
men te, é um re sul ta do im por tan te, que nos faz con si de -
rar a ação da Re ce i ta Fe de ral e de to das as Se cre ta ri as
de Fi nan ças Esta du a is e Mu ni ci pa is como me re ce do ra
de cré di to, pelo es for ço, so bre tu do, de ar re ca dar de fon -
tes que an tes, por uma ra zão ou ou tra, es ta vam es ca -
pan do por meio de bre chas na lei ou da so ne ga ção e
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que ago ra es tão sen do re cu pe ra das. Há um em pe nho
lou vá vel que é pre ci so re co nhe cer. 

Há co men tá ri os di vul ga dos pela im pren sa que
têm re per cus são jun to à opi nião pú bli ca e que, en ten -
do, pre ci sam ser co lo ca dos nos de vi dos ter mos: co -
men tá ri os de que o Bra sil atin giu um li mi te cor res pon -
den te ao PIB dos pa í ses mais ri cos do mun do; com -
pa ra a ar re ca da ção bra si le i ra com a ame ri ca na, o Fis -
co bra si le i ro com o Fis co de di ver sos pa í ses da Eu ro -
pa, da Aus trá lia, do Ja pão, etc.

Essas com pa ra ções, Sr. Pre si den te, tem um
sen ti do mu i to pou co ob je ti vo, por que as re a li da des
em co te jo são ex tre ma men te di fe ren tes, a co me çar
pela ren da per ca pi ta. Isto é, ain da que a ar re ca da -
ção bra si le i ra es te ja si tu a da, em ter mos de per cen tu -
al do PIB, em vo lu me se me lhan te à de vá ri os ou tros
pa í ses ri cos do mun do, na ver da de, a ar re ca da ção
per ca pi ta é mu i tís si mo mais ba i xa, por que a nos sa
ren da per ca pi ta é mu i to me nor.

Então, não há sen ti do fa zer com pa ra ções como
as que saem na im pren sa: Ah! Com uma ar re ca da ção 
tão ele va da como essa, os Go ver nos Fe de ral, Esta -
du al e Mu ni ci pal não con se guem pres tar os ser vi ços
com a mes ma efi ciên cia e qua li da de da que les pres ta -
dos nos pa í ses que têm o mes mo ní vel de ar re ca da -
ção! Não se pode com pa rar, por que a nos sa ar re ca -
da ção per ca pi ta é mu i tís si mo mais ba i xa. 

Há um ou tro fa tor, nor mal men te es que ci do, que
é al ta men te re le van te e im por tan te: a eco no mia e o
Go ver no bra si le i ros têm, no côm pu to de suas des pe -
sas, uma par ce la ele va dís si ma de ju ros, re la ti vos à
ro la gem da dí vi da pú bli ca. O cus to da ro la gem da
nos sa dí vi da pú bli ca fe de ral está em tor no de 20% do
PIB. Um país que paga tan to de ju ros tem de ar re ca -
dar, se não não irá con se guir pro ver, mi ni ma men te,
ser vi ços que são de sua res pon sa bi li da de.

Então, o alto per cen tu al de ju ros que o po der pú -
bli co bra si le i ro paga é o res pon sá vel, no fun do, pelo
es for ço de ar re ca da ção, que atin ge esse per cen tu al
de 30% do PIB, por que, do con trá rio, o Go ver no fi ca -
ria sem os re cur sos mí ni mos para aten der aos ser vi -
ços, sen do que, nos dias de hoje, quan do se ar re ca da 
mu i to mais do que no pas sa do, a con tri bu i ção do Go -
ver no para a for ma ção da pou pan ça na ci o nal de ca iu
subs tan ci al men te. O fato é que a nos sa pou pan ça,
que já es te ve em ní ve is su pe ri o res a 20% do PIB, en -
con tra-se hoje em pa ta ma res mu i tís si mo mais ba i xos, 
afe tan do todo o fun ci o na men to, o bom de sen vol vi -
men to da eco no mia na ci o nal. Fal ta exa ta men te essa
par ce la, que é dre na da ra di cal men te para o pa ga -
men to da ro la gem da dí vi da bra si le i ra.

É pre ci so re com por es sas ta xas: ou se re du zem
as ta xas de ju ros e os en car gos da ro la gem da dí vi da
ou será ne ces sá rio até ele var ain da mais a car ga tri -
bu tá ria. Do con trá rio, o pre ju í zo so bre a eco no mia
bra si le i ra, em ter mos de for ma ção de pou pan ça, e o
pre ju í zo para a po pu la ção que ne ces si ta dos ser vi ços 
pú bli cos pres ta dos pelo Go ver no se rão cada vez ma i -
o res. Essa é a pri me i ra ob ser va ção.

O se gun do co men tá rio é da na tu re za da in jus ti -
ça des sa ar re ca da ção, que atin giu ní ve is re al men te
ele va dos em ter mos de PIB, po rém com uma dis tor -
ção na for ma ção do pro du to ar re ca da do que di fe re
mu i to dos pa í ses ri cos, por exem plo, onde os im pos -
tos di re tos pe sam mu i to mais do que os in di re tos – o
que não se dá no Bra sil – , onde a car ga dos im pos tos
di re tos so bre a po pu la ção mais rica é mu i to mais pe sa -
da. No Bra sil, essa ar re ca da ção ele va da foi ob ti da com 
sa cri fí cio mu i to gran de, em ter mos re la ti vos, da po pu -
la ção de ca te go ria de ren da mais mo des ta e mu i to es -
pe ci al men te da clas se mé dia, que está su por tan do
efe ti va men te uma carga mu i to ele va da, por que a dis -
tri bu i ção é in jus ta, de tal for ma que os im pos tos di re -
tos so bre a po pu la ção de ren da mais alta não são ele -
va dos no Bra sil como o são nos Esta dos Uni dos, na
Eu ro pa, no Ja pão ou em qual quer país mais de sen -
vol vi do.

Uma cor re ção tem de ser fe i ta. Em pri me i ro lu gar,
é pre ci so aten tar para os ju ros, é pre ci so re du zir o en -
car go dos ju ros – do con trá rio, va mos ter de ele var ain -
da mais a car ga tri bu tá ria – e é pre ci so cor ri gir a dis tor -
ção pro fun da exis ten te no pro ces so de ar re ca da ção,
que pesa ex ces si va men te so bre a clas se mé dia e é be -
ne vo len te com as ca ma das mais ri cas da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
re co nhe cer o es for ço da Re ce i ta Fe de ral, es pe ci al -
men te do seu Se cre tá rio-Geral, o Dr. Eve rar do Ma ci -
el. Mas, ao re co nhe cer a efi cá cia do seu tra ba lho, é
pre ci so cha mar a aten ção – e vol to a esse tema, que,
re pe ti da ve zes, te nho fa la do aqui des ta tri bu na – por -
que efi cá cia é mu i to im por tan te, mas não se pode so -
bre pô-la às ques tões de na tu re za éti ca e mo ral que
es tão no fun da men to da cons ti tu i ção da pró pria Na -
ção. Efi cá cia é im por tan te sim, mas a éti ca, a mo ral, a
jus ti ça tam bém são. E o Sr. Eve rar do Ma ci el re sis te à
idéia de uma al te ra ção no es que ma de tri bu ta ção que 
faça in ci dir um peso ma i or so bre as po pu la ções mais
abas ta das, mais ri cas, ali vi an do a clas se mé dia. O Sr. 
Eve rar do Ma ci el crê que isso pre ju di ca a efi cá cia e
que é im por tan te man ter o es que ma atu al. 

Não pos so con cor dar com o que para mim é
uma dis tor ção, que aca ba pre ju di can do não só o
aten di men to da po pu la ção, por que, afi nal de con tas,
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a ar re ca da ção não é um fim em si mes mo, mas se faz
para pro du zir um de ter mi na do ser vi ço por par te do
Esta do e para be ne fi ci ar a po pu la ção, a co mu ni da de
na ci o nal. À me di da que há dis tor ções, a po pu la ção é
pre ju di ca da por esse vezo, essa vi são de efi cá cia por
par te da Re ce i ta Fe de ral, que ca u sa da nos às ques -
tões de na tu re za éti ca li ga das à Jus ti ça Tri bu tá ria, a
qual pre ci sa ser mais res pe i ta da. 

É im por tan te que o Sr. Eve rar do Ma ci el se con -
ven ça de que efi cá cia não bas ta. Efi cá cia é re le van te,
mas, aci ma dela, es tão con si de ra ções de na tu re za mo -
ral e éti ca, fun da men ta is para a cons ti tu i ção da Na ção.

Embo ra re co nhe ça a efi cá cia da Re ce i ta Fe de -
ral, não pos so de i xar tam bém de cri ti car al guns la i vos
de in fle xi bi li da de que che gam ao ab sur do, por exem -
plo, aque le da co bran ça de Impos to de Impor ta ção do 
pi a no da Rá dio MEC – Rá dio Mi nis té rio da Edu ca ção
–, re ti do na al fân de ga do Rio de Ja ne i ro, so bre o qual
fiz um pro nun ci a men to aqui. A nos sa Re ce i ta Fe de ral
quer co brar im pos to so bre um bem de na tu re za cul tu -
ral a uma emis so ra do Go ver no, com pra do com re cur -
sos do Go ver no, do Mi nis té rio da Cul tu ra, trans por ta -
da pela For ça Aé rea Bra si le i ra. É um ab sur do essa in -
fle xi bi li da de de que rer co brar Impos to de Impor ta ção
so bre um pi a no, um bem cul tu ral para ser vir à po pu la -
ção por meio de uma emis so ra de rá dio. 

Essas de mons tra ções de in fle xi bi li da de que o
Sr. Eve rar do Ma ci el con si de ra ne ces sá ri as para o
cum pri men to do ob je ti vo que S. Sª se está es for çan -
do para con se guir – o au men to da ar re ca da ção – não
têm sen ti do ne nhum. Mu i to ao con trá rio. Não há per -
da de au to ri da de, nem de efi cá cia num mo men to em
que se ado tam ou tros pro ce di men tos de com pre en -
são para ou tros fe nô me nos que não se jam es tri ta -
men te li ga dos à efi cá cia da ar re ca da ção, que pa re ce
ser a ob ses são do Sr. Eve rar do Ma ci el.

Enfim, Sras e Srs Se na do res, faço esse co men tá -
rio, pois pen so ser im por tan te que o Bra sil te nha atin -
gi do esse ní vel de efi cá cia. Di an te do que se paga de
ju ros e da ma ne i ra como se ar re ca dam os tri bu tos no
Bra sil, há mu i to a ser me lho ra do, aper fe i ço a do, trans -
for man do a efi cá cia na ar re ca da ção em efi cá cia da
pro du ção de be ne fí ci os em ter mos de bens e ser vi ços 
para usu fru to da po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. 
Gos ta ria de lem brá-lo que res tam dez mi nu tos e

que ain da gos ta ri am de fa lar os Se na do res Le o mar
Qu in ta ni lha, Edu ar do Su plicy e Edi son Lo bão, se pos -
sí vel. Então, cada um fa la ria no tem po res tan te.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sr as e Srs Se na do res, es pe ro em cin co ou seis mi -
nu tos fa zer meu pro nun ci a men to, que é um co men tá rio
so bre a me di da pro vi só ria que al te ra o Có di go Flo res tal. 

A Me di da Pro vi só ria que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 4.771, de 1965, o co nhe ci do Có di go Flo res tal, e 
dis põe so bre a pro i bi ção do in cre men to da con ver são 
de áre as flo res ta is em áre as agrí co las en con tra-se
em apre ci a ção no Con gres so Na ci o nal já em sua 45ª
edi ção. Du ran te esse lon go pe río do de tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal, fo ram man ti dos en ten di men tos
com o Go ver no Fe de ral que vi a bi li za ram di ver sas al -
te ra ções em re la ção ao tex to ori gi nal pro pos to, as
qua is fo ram ex pres sas nas re e di ções da men ci o na da
me di da pro vi só ria. 

Cou be ao De pu ta do Mo a cir Mi che let to a in cum -
bên cia de re la tar a ma té ria no âm bi to da Co mis são
Mis ta cri a da, e tive a hon ra de ser de sig na do Pre si -
den te da que la Co mis são. 

O Re la tor, De pu ta do Mo a cir Mi che let to, se de -
bru çou so bre a ma té ria por um lon go pe río do, oca -
sião em que re a li zou di ver sas au diên ci as pú bli cas em 
Bra sí lia e nas di fe ren tes re giões, ou viu es pe ci a lis tas
de re no me na ci o nal e in ter na ci o nal, man te ve en ten di -
men to com en ti da des não-governamentais in te res sa -
das e com as áre as go ver na men ta is que se de di cam
a esse as sun to. Como re sul ta do de todo esse es for -
ço, apre sen tou um pro je to de con ver são que foi, in -
clu si ve, ob je to de dis cus são não so men te com os ór -
gãos e en ti da des men ci o na dos, como tam bém com
os Par la men ta res in te gran tes da Co mis são Mis ta e
do cor po da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe -
de ral. 

O pro je to de con ver são apre sen ta do pelo Re la -
tor in tro du ziu um con jun to de me lho ri as e aper fe i ço a -
men tos no tex to da me di da pro vi só ria que, sem dú vi -
da, en ri que cem a le gis la ção e vi a bi li zam me ca nis mos 
para um me lhor con tro le e ma ne jo am bi en tal. 

Esse pro je to de con ver são foi apro va do na re u -
nião da Co mis são Mis ta, mas, em de cor rên cia da
exis tên cia de pon tos so bre os qua is ha via di ver gên cia 
e da apre sen ta ção de no vas su ges tões que pre ci sam
ser me lhor ana li sa das, de ci diu aque la Co mis são que
a ma té ria ain da se ria ob je to de nova ro da da de dis -
cus sões e ne go ci a ções e que vol ta ria a ser apre ci a da
no mês de fe ve re i ro, após o re tor no aos tra ba lhos le -
gis la ti vos nor ma is.

Assim, exis tem ain da cin co pon tos que pre ci sam
ser me lhor apre ci a dos e ne go ci a dos, após o que a ma -
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té ria po de rá ser apro va da a par tir de um acor do en tre as 
di ver sas par tes in te res sa das. São eles os se guin tes:

1 – Ma nu ten ção da re ser va le gal em 20% das
áre as co ber tas por cer ra do, na re gião Nor te, na par te
nor te da re gião Cen tro-Oeste. A Lei nº 7.803, de 1999,
es ta be le ce que a re ser va le gal para as áre as de cer ra -
do seja de 20%; a MP a man tém em 20%; o Re la tor de -
fen de a ma nu ten ção nes se per cen tu al. Entre tan to, al -
gu mas en ti da des am bi en ta lis tas e se to res do Go ver no
Fe de ral de fen dem a sua ele va ção para 50%;

2 – Su pres são do dis po si ti vo que na me di da pro -
vi só ria es ta be le ce que ”nas pro pri e da des onde a co -
ber tu ra ar bó rea se cons ti tui de fi to fi si o no mi as flo res ta -
is não será ad mi ti do o cor te raso em pelo me nos 80%
des sas ti po lo gi as flo res ta is“. O pro je to de lei de con -
ver são pre vê a su pres são des se dis po si ti vo, com a
con cor dân cia da CNA e dos Mem bros da Co mis são
Mis ta;

3 – Inclu são da pa la vra bi o di ver si da de no con -
ce i to de re ser va le gal. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te
de fen de a in clu são da pa la vra bi o di ver si da de e a po -
si ção do Re la tor é con trá ria, por en ten der que a in clu -
são des sa pa la vra muda o con ce i to de re ser va le gal,
que sem pre foi o de man ter as ár vo res como re ser va
de ma de i ra e/ou de ener gia, além de pos si bi li tar a
pro i bi ção pelo ór gão am bi en tal da re com po si ção com 
es pé ci es exó ti cas;

4 – Dis pen sa da obri ga to ri e da de de ma nu ten -
ção de área de re ser va le gal em pro pri e da des ru ra is
com área de até 25 hec ta res, re gis tra das em car tó rio
até a data da pu bli ca ção da lei e res sal va da a área de
pre ser va ção per ma nen te. O Re la tor pro põe essa dis -
pen sa, o que não con ta com a con cor dân cia de se to -
res do Go ver no Fe de ral;

5 – Re com po si ção da área de re ser va le gal com 
es pé ci es exó ti cas. O Re la tor pro põe ad mi tir a re com -
po si ção da área de re ser va le gal com es pé ci es exó ti -
cas nas pe que nas pro pri e da des e tam bém que o ór -
gão am bi en tal com pe ten te, do Sis te ma Na ci o nal de
Meio Ambi en te, po de rá ad mi tir a re com po si ção da
mes ma ma ne i ra, para aten der às pe cu li a ri da des re gi -
o na is e mi cror re gi o na is, o que não é uma po si ção co -
in ci den te no pró prio Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

Por fim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
como Pre si den te da Co mis são Mis ta, eu gos ta ria de
pres tar essa in for ma ção a esta Casa, até por que per -
ce be mos que essa ma té ria foi ob je to de aná li ses e
co men tá ri os, mu i tas ve zes su per fi ci a is e equi vo ca -
dos, com am pla di vul ga ção na mí dia, le van do o de ba -
te para um cli ma pas si o nal e, por tan to, des vir tu a do.

Ao com ple tar o meu pro nun ci a men to, que ro de i -
xar re gis tra do tam bém, para que se jam in se ri dos nos

Ana is des ta Casa, os pon tos em que já há con cor dân -
cia: são 24 pon tos da me di da pro vi só ria. Há cin co
pon tos, como já co men tei, que não têm con sen so na
Co mis são Mis ta que tra ta des sa me di da pro vi só ria.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi -
nhe i ro 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. Car los Pa tro cí nio, 2º 
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra, por três mi nu tos, ao emi nen te Se na -
dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, es tou
apre sen tan do um re que ri men to ao Exmº Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga, para que pos sa S.
Exa dar as se guin tes in for ma ções: 

Qu a is as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções e pela Ana tel vi san do co i bir que a
Embra tel vol te a blo que ar o si nal da TV Cul tu ra, emis -
so ra de te le vi são man ti da pelo Go ver no do Esta do de
São Pa u lo? 

Qu a is os me i os que a Ana tel dis põe para co i bir
pos sí ve is abu sos que pos sam ser co me ti dos pela
Embra tel face a seu po der mo no po lis ta de trans mis -
são de si na is de lon ga dis tân ci as no Bra sil?

Gos ta ria de as si na lar, Sr. Pre si den te, que, em
17 de de zem bro, a Embra tel con se guiu na Jus ti ça
uma li mi nar que lhe per mi tiu o cor te do si nal da TV
Cul tu ra, a RTC, de i xan do com isso as emis so ras par -
ti ci pan tes da Rede Pú bli ca de Te le vi são, RPTV, sem
pro gra ma ção. A Embra tel ale gou que a RTC atra sou
o pa ga men to de par te de uma dí vi da de R$5,8 mi -
lhões que a emis so ra tem para com a em pre sa. Qu a -
tro dias de po is, a Fun da ção Pa dre Anchi e ta, man te -
ne do ra da RTC, con se guiu uma au to ri za ção ju di ci al
para que o seu si nal fos se res ta be le ci do. Entre tan to,
no dia 29 de de zem bro, a Embra tel no va men te con -
se guiu der ru bar o si nal só res ta be le cen do-o sete dias
de po is.

A Te le vi são Cul tu ra re co nhe ce a dí vi da, mas só
pode hon rar par te dela, R$3 mi lhões que fo ram pa gos 
com a aju da do Go ver no pa u lis ta. O acor do para o pa -
ga men to do dé bi to da RTC para com a Embra tel teve
o aval do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, da Se cre ta ria 
de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca
e da Se cre ta ria da Fa zen do do Go ver no de São Pa u -
lo. A emis so ra edu ca ti va vem pa gan do par te das par -
ce las e, con for me re la to da di re ção da Fun da ção Pa -
dre Anchi e ta, do Pre si den te Jor ge da Cu nha Lima, a
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Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia da
Re pú bli ca en vi ou um co mu ni ca do à di re ção da
Embra tel in for man do a de ter mi na ção do Go ver no Fe -
de ral em au xi li ar à TV Cul tu ra no pa ga men to do prin -
ci pal da dí vi da a par tir des te mês de ja ne i ro.

A Embra tel é uma con ces si o ná ria de te le co mu -
ni ca ções em re gi me pú bli co. Ocor re que es ses ser vi -
ços não po dem so frer in ter rup ções in jus ti fi ca das. A
ati tu de da Embra tel de sus pen der a pres ta ção dos
ser vi ços ao in vés de co brar seus even tu a is cré di tos
foi ar bi trá ria, im pli can do cons tran gi men to des ne ces -
sá rio e im pe din do a fru i ção dos ser vi ços não ape nas
da Rá dio e Te le vi são Cul tu ra, no caso da TV Cul tu ra,
mas tam bém do pú bli co em ge ral. Além dis so, é ine -
gá vel o ris co de dano ir re pa rá vel face aos abrup tos
cor tes nos si na is da RTC, que, re co nhe ci da men te,
pres ta ser vi ços da mais alta qua li da de e está à fren te
de Rede Pú bli ca de Te le vi são, trans mis so ra para inú -
me ras TVs edu ca ti vas, TVs cul tu ra is, para vá ri os
Esta dos da Fe de ra ção.

Enquan to, por um lado, a Rá dio e Te le vi são Cul -
tu ra é agra ci a da com o prê mio Emmy, uma das mais
im por tan tes hon ra ri as da te le vi são, por ou tro, há de
se con si de rar a po si ção mo no po lis ta exer ci da pela
Embra tel. Sen do as sim, as in for ma ções aqui so li ci ta -
das são de gran de im por tân cia para que pos sa mos
evi tar que ar bí tri os des sa or dem se re pi tam.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por cin co mi nu tos, para que o
ora dor con clua a sua ora ção e para que eu pos sa re -
par tir o tem po que res ta com o emi nen te Se na dor Edi -
son Lo bão. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, es tou con clu in do. Ape nas sa ú do o ex -
tra or di ná rio exer cí cio da de mo cra cia no Chi le e a vi tó -
ria do can di da to do Par ti do So ci a lis ta e da co a li zão
Con cer ta ción da que le País, Ri car do La gos, que
ven ceu as ele i ções pre si den ci a is com uma van ta gem
de 2,6%. Sa ú do tam bém o ad ver sá rio dele, Jo a quín
La vín, que o cum pri men tou, ad mi tin do a der ro ta
numa ati tu de mu i to sig ni fi ca ti va.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Per mi te-me V.Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V.Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Peço a V. Exª que in clua o meu nome nes sa sa u da -
ção, que con si de ro de ex tre ma im por tân cia para o
qua dro po lí ti co da Amé ri ca La ti na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com ale gria, re gis tro que os Se na do res Ro ber to Sa -
tur ni no Bra ga e Ge ral do Cân di do as sim como a Se na -
do ra He lo i sa He le na tam bém sa ú dam a vi tó ria do
Par ti do So ci a lis ta do Chi le e da Con cer ta ción, por -
que isso sig ni fi ca ven tos mu i tos sa u dá ve is. 

So bre tu do sa u de mos o exer cí cio da de mo cra -
cia no Chi le após os tem pos de di ta du ra mi li tar, de
pés si ma sa u da de. Nes te mo men to os chi le nos acom -
pa nham as im por tan tes de ci sões que ocor rem em
Lon dres, ori un das da re le van te ação do Juiz Bal ta zar
Gar zón da Espa nha, que co lo cou no ban co dos réus
o Ge ne ral Au gus to Pi no chet por seus cri mes con tra a
hu ma ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Se rei bre ve.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no con -
tex to do es ta men to ad mi nis tra ti vo bra si le i ro, o Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te al ça-se, na atu a li da de, como
um dos mais im por tan tes seg men tos do Go ver no.
Cum pre-lhe en fren tar os gra vís si mos pro ble mas que,
de to dos os la dos, agri dem a ma jes ta de da in com pa -
rá vel na tu re za com o que os de síg ni os di vi nos pri vi le -
gi a ram o Bra sil. No de cor rer das úl ti mas dé ca das, a
ação hu ma na tem di la pi da do os nos sos ma i o res te -
sou ros na tu ra is. As mais no bres ma de i ras bra si le i ras
com põem hoje, es pe ci al men te na Eu ro pa, o mo bi liá -
rio mais so fis ti ca do, as ar tís ti cas es cul tu ras e as pe -
ças en ta lha das dos pa lá ci os e das fa mí li as pro vin das
dos an ti gos fi dal gos.

Sr. Pre si den te, como V. Exª me con ce de ape nas 
um mi nu to, pe ço-lhe que dê por lido o meu pro nun ci a -
men to nes ta tar de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.

Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR EDISON LOBÃO:

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se nhor
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no con tex to do
es ta men to ad mi nis tra ti vo bra si le i ro, o Mi nis té rio do
Meio Ambi ente al ça-se, na atu a li da de, como um dos
mais im por tan tes seg men tos do go ver no. Cum pre-lhe
en fren tar os gra vís si mos pro ble mas que, de to dos os
la dos, agri dem a ma jes ta de da in com pa rá vel na tu re za
com que os desígn ios di vi nos pri vi le gi a ram o Bra sil.
No de cor rer das úl ti mas dé ca das, a ação hu ma na tem
di la pi da do os nos sos ma i o res te sou ros na tu ra is. As
mais no bres ma de i ras brasile i ras com põem hoje, es -
pe ci al men te na Eu ro pa, o mo bi liá rio mais so fis ti ca do,
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as ar tís ti cas es cul tu ras e as pe ças en ta lha das dos pa -
lá ci os e das fa mí li as pro vin das dos an ti gos fi dal gos.

Entre men tes, pra ti ca men te ex ter mi nou-se a
nos sa Mata Atlân ti ca. Os cam pos ocu pa dos no pas -
sa do por sua ri que za ve ge tal trans for ma ram-se em
de ser tos. Ain da nos dias atu a is, bas ta que se per cor -
ra o li to ral, de Bra sí lia a Ba hia, para ain da se en con -
trar, es pe ci al men te no li to ral do Espí ri to San to, os si -
na is da par te do tron co ve ge tal que per ma ne ce li ga da 
à ter ra de po is de cor ta da a ár vo re. A te le vi são quo ti di -
a na men te re gis tra fla gran tes das der ru ba das ile ga is
de ár vo res no bres, fal tan do-nos me i os e con di ções
para in ter rom per esse ter rí vel ci clo de des tru i ção da
na tu re za bra si le i ra. O ja ca ran dá e tan tas ou tras ma -
de i ras no bres, até há al guns anos or gu lho da nos sa
ri que za ve ge tal, já in gres sa ram no re gis tro his tó ri co
como ár vo res ex tin tas. Ago ra, ca mi nha rá pi do para a
ex tin ção o mog no, a se du to ra ma de i ra pro cu ra da pe -
los pa í ses ri cos.

To dos sa be mos que os mo der nos aven tu re i ros
da mo tos ser ra, após de vas ta rem flo res tas da qui e de
alhu res, avan çam Ama zô nia aden tro na bus ca de no -
vas ma de i ras no bres, al gu mas até mes mo des co nhe -
ci das, des per tan do pre o cu pa ções in clu si ve nas na -
ções que que rem a pre ser va ção do meio am bi en te
uni ver sal. Mu i tos dos nos sos Co le gas ama zô ni das
têm fre qüen ta do esta tri bu na para de nun ci ar os ris cos 
que se an te põem à so be ra nia bra si le i ra na que la re -
gião, agra va dos pe las agres sões per pe tra das con tra
a na tu re za.

As con se qüên ci as des sa in sen sa tez, Se nhor
Pre si den te, já re per cu tem gra ve men te so bre nos sos
ma nan ci a is. O as so re a men to, pro vo ca do es pe ci al -
men te pela re du ção do vo lu me dos rios, que por sua
vez re duz a cor ren te za das águas, vai tor nan do de di -
fí cil na ve ga ção o ve lho Rio São Fran cis co. No meu
Ma ra nhão, o rio Ita pe cu ru já per deu 60% do seu vo lu -
me de água. Tudo pro vo ca do pela ex tin ção das ma -
tas ci li a res, com fu nes tas im pli ca ções para a agri cul -
tu ra e o bem-estar das po pu la ções.

A ava li a ção do nos so am bi en te, por tan to, é gra -
ve e, por tal mo ti vo, foi cri a do o Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e, em boa hora, co lo ca do à sua fren te o di -
na mis mo de Sar ney Fi lho, um jo vem ho mem pú bli co
que a cada ins tan te mos tra os ím pe tos do seu es pí ri to 
em pre en de dor.

Na sua po si ção de li de ran ça na de fe sa da nos sa 
na tu re za, o mi nis tro Sar ney Fi lho tem mes mo de ser
cri a ti vo, mas, por mais cri a ti vo que seja, não pode su -
pe rar as ca rên ci as do ór gão que di ri ge. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem
pro por ci o na do ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te im por -

tan tes re cur sos, mas ain da in su fi ci en tes para tor ná-lo 
ab so lu ta men te efi caz na de fe sa da nos sa na tu re za. É 
pre ci so que o Go ver no Fe de ral, como um todo, com -
pre en da a im por tân cia das nos sas ne ces si da des pre -
ser va ci o nis tas e não pou pe es for ços para man ter a
in te gri da de do que ain da nos res ta, com pro vi dên ci as
pos sí ve is de uma re cu pe ra ção que apro ve i ta as fu tu -
ras ge ra ções.

Ca u sou-me es tra nhe za, nos úl ti mos dias, um
edi to ri al de “O Esta do de São Pa u lo”, cri ti can do in jus -
ta men te o mi nis tro Sar ney Fi lho por ter des ti na do ao
Ma ra nhão, atra vés de uma das suas cin co Se cre ta ri -
as, onze mi lhões de re a is para o go ver no es ta du al e
4,7 mi lhões para pre fe i tu ras ma ra nhen ses, ver bas
pre vis tas no Orça men to.

O edi to ri al re fe riu-se ape nas à Se cre ta ria de Re -
cur sos Hí dri cos, não se dan do ao tra ba lho de ana li sar 
a des ti na ção das ver bas das ou tras qua tro Se cre ta ri -
as. Se o fi zes se, te ria cons ta ta do que Sar ney Fi lho,
como sem pre o fez, terá atu a do sem ba ir ris mos, dis -
cri mi na ções ou pri vi lé gi os. 

O im por tan te a no tar, Se nhor Pre si den te, é a in -
sig ni fi cân cia das ver bas as si na la das no re fe ri do edi -
to ri al. O Ma ra nhão, um Esta do ge ral men te es que ci do 
pe los po de res pú bli cos fede ra is, tem pro ble mas gra -
vís si mos vin cu la dos ao meio am bi en te: ma tas ci li a res
ex tin tas; rios, de gran de im por tân cia eco nô mi ca, ame -
a ça dos de se ca rem; fal ta de sa ne a men to nos seus nú -
cle os po pu la ci o na is, etc., um con jun to de ca rên ci as
que o go ver no estadu al não tem con di ções de, so zi -
nho, so lu ci o nar. Os re cur sos que lhe fo ram des ti na -
dos, de acor do com as dis po si ções or ça men tá ri as,
são uma gota d’água fren te ao vul to dos pro ble mas a
en fren tar. Estão, pois, ple na men te jus ti fi ca dos.

O epi só dio da in jus ta crí ti ca tal vez pos sa ser vir
de ins pi ra ção ao gran de jor nal pa u lis ta no para se so -
mar àque les que ple i te i am não só para o Ma ra nhão,
mas para as re giões mais ca ren tes do Bra sil, ver bas
con sen tâ ne as para o en con tro de so lu ções de fi ni ti -
vas. Os ex pe di en tes pa li a ti vos aju dam a ate nu ar ma -
les e pro cras ti nam cri ses, mas não im pe dem que elas 
eclo dam com re per cus sões so ci a is e eco nô mi cas
mais des fa vo rá ve is. 

Era o que ti nha a di zer.

Obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
Srs. Se na do res Ge ral do Cân di do, Ade mir Andra de e
Edu ar do Su plicy en vi a ram à Mesa pro po si ções que,
em face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do
Re gi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.
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O Se na dor Car los Pa tro cí nio 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. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral tem por ob je ti vo, nes ta
opor tu ni da de, de nun ci ar a ocor rên cia de fa tos, la -
men tá ve is sob qual quer óti ca, re la ci o na dos à adul te -
ra ção dos com bus tí ve is au to mo ti vos co mer ci a li za dos 
em toda a rede dis tri bu i do ra, in de pen den te men te da
ban de i ra a que es te ja fi li a do um pos to re ven de dor de
ga so li na, ál co ol ou di e sel.

Não me en con tro na fron te i ra da in ge nu i da de de 
ig no rar a exis tên cia, des de os tem pos mais lon gín -
quos de nos sa his tó ria, de uma in dús tria da al te ra ção, 
que ini ci ou-se nas be bi das e es ten deu-se por ali men -
tos, ci gar ros, café e per fu mes, en tre ou tros se to res
atin gi dos.

Pri mor di al men te da no sa, ain da que não seja
ob je to de dis cus são nes se pro nun ci a men to, a in dús -
tria de adul te ra ção e de fal si fi ca ção de re mé di os tem
sido res pon sá vel por gra ves acon te ci men tos no seio
da so ci e da de bra si le i ra, que tem cho ca do a to dos, e a 
mim em par ti cu lar, como mé di co e per ma nen te men te
aten to às ques tões da sa ú de pú bli ca.

A ques tão ora re le va da é re fe ren te aos com bus -
tí ve is ven di dos aos con su mi do res fi na is, que, no pro -
ces so de in ter me di a ção e de mo vi men ta ção pe las
dis tri bu i do ras, após sua re ti ra da das re fi na ri as e das
usi nas, têm sido adul te ra dos de for ma gros se i ra e
abu si va, em re la ção aos pa drões de com po si ção re -
gu lar men te ace i tos para seu con su mo.

O ce ná rio de ocor rên cia da fra u de é ex tre ma -
men te am plo, abran gen do mais de 160 dis tri bu i do ras
em ati vi da de e de 25 mil pos tos de abas te ci men to,
nos qua is tam bém pode ser adul te ra do o com bus tí -
vel, no pe río do de tan ca gem após a re cep ção.

A mis tu ra de ou tros com po nen tes mais ba ra tos,
como o ál co ol ani dro, o sol ven te e mes mo a água,
fora dos li mi tes per mi ti dos, apre sen ta efe i tos da no -
sos, do pon to de vis ta téc ni co e do pon to de vis ta eco -
nô mi co.

Para o fun ci o na men to dos ve í cu los, o uso de
com bus tí vel adul te ra do e fora de es pe ci fi ca ção, ca u -
sa uma re du ção do de sem pe nho de seu mo tor, au -
men ta o con su mo e des gas ta suas par tes in ter nas,
re du zin do a vida útil dos mes mos.

Para a eco no mia em ge ral, a adul te ra ção pro -
duz uma pos si bi li da de de co mer ci a li za ção a pre ços
mais ba i xos, com re du ção da in ci dên cia tri bu tá ria e
re du ção da ar re ca da ção aos co fres pú bli cos.

A cons ta ta ção fun da men tal, a par tir do ce ná rio
des cri to, é de que o sis te ma de fis ca li za ção da qua li -
da de dos com bus tí ve is na pon ta da dis tri bu i ção é ine -
fi ci en te ou mes mo ine xis ten te, nos mol des em que é
ne ces sá ria.

A atu a ção go ver na men tal no que tan ge à re gu -
la ção e fis ca li za ção do se tor de pe tró leo es te ve sob a
co or de na ção do Con se lho Na ci o nal de Pe tró leo, de -
po is trans for ma do em De par ta men to Na ci o nal de
Com bus tí ve is, vin cu la do ao Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia, os qua is, mes mo com as li mi ta ções já en -
con tra das, pos su íam ra zoá vel grau de in ter fe rên cia
no ce ná rio, per mi tin do ga ran tir, em boa me di da as ca -
rac te rís ti cas de qua li da de dos com bus tí ve is co mer ci -
a li za dos no país.

Em 1996, foi ex tin to o De par ta men to Na ci o nal
de Com bus tí ve is, ten do sido trans fe ri da par te de suas 
atri bu i ções para a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, cri a -
da no ano se guin te, cuja fra gi li da de ins ti tu ci o nal e or -
ga ni za ci o nal não per mi tiu a con ti nu i da de de um tra -
ba lho sis te má ti co de fis ca li za ção.

Tal fe nô me no, Se nhor Pre si den te, não é res tri to
à re fe ri da agên cia, ten do sido tam bém ob ser va do na
Ana tel e na Ane el, res pon sá ve is pe los se to res de te -
le co mu ni ca ções e ener gia elé tri ca, que fo ram es ta be -
le ci das como agên ci as re gu la do ras, em fun ção dos
pro ces sos de pri va ti za ção das em pre sas da que les
se to res, sem a con tra par ti da de equi pa men tos, tec -
no lo gia e pes so al ne ces sá ri os ao de sem pe nho efi ci -
en te de suas fun ções.

A ce le ri da de dos pro ces sos de pri va ti za ção e a
con se qüen te im plan ta ção de me ca nis mos im per fe i -
tos de con tro le re dun dou em ônus para a so ci e da de,
re sul tan te de com por ta men tos ina de qua dos por par te 
dos agen tes en vol vi dos nos re fe ri dos se to res, sem
que hou ves se a vi a bi li da de de fis ca li zar e pu nir os in -
fra to res.

No caso dos com bus tí ve is, a ma nu ten ção das
ta re fas de pro du ção em mãos do go ver no, es pe ci fi ca -
men te da Pe tro brás, leva às eta pas de dis tri bu i ção,
no ata ca do e no va re jo, toda a sus pe i ta, já com pro va -
da em al guns es ta dos, so bre os pro ces sos de adul te -
ra ção cri mi no sa.

Enquan to isso, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, a mí dia nos re ve la al gu mas in co e rên ci as no seio
do Go ver no, em re la ção ao as sun to, que con si de ro
ex tre ma men te gra ves.

Re fi ro-me à re por ta gem ti tu la da ”Pos tos re cla -
mam da má fia da ga so li na“, pu bli ca da no Cor re io
Bra zi li en se, no úl ti mo dia 13 de maio.

A re fe ri da ma té ria apon ta, en tre ou tros fa tos, a
exis tên cia de um cor po de fun ci o ná ri os, es pe ci a lis tas
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em fis ca li za ção no se tor de pe tró leo e com bus tí ve is,
vin cu la dos ao ex tin to De par ta men to Na ci o nal de
Com bus tí ve is, que es tão afas ta dos do exer cí cio de
suas fun ções por de ci são do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, den tro de uma po lí ti ca de re du ção de qua -
dros, ain da que tais fun ci o ná ri os es te jam per ce ben do 
re gu lar men te os seus ven ci men tos.

Tra ta-se de um gru po de pro fis si o na is ha bi li ta -
dos que po de ri am mi no rar os efe i tos ma lé fi cos do ce -
ná rio ao qual me re fi ro, se es ti ves sem au xi li an do a fis -
ca li zar as dis tri bu i do ras e os pos tos de com bus tí vel.

A ques tão que sal ta aos olhos, Se nhor Pre si -
den te, é a con tra di ção en tre a cons ta ta da ca rên cia de 
es tru tu ra ção que exis te na ANP e a dis po ni bi li da de
com pul só ria de fun ci o ná ri os que po de ri am su prir tal
ca rên cia.

Lan ço, pois, um ape lo ao Go ver no para que o
apro ve i ta men to dos ci ta dos fun ci o ná ri os se efe ti ve
com a ma i or bre vi da de pos sí vel e que, mes mo cons -
ci en te da va li da de dos pro pó si tos go ver na men ta is de
en xu ga men to da má qui na es ta tal, não se de i xe de -
sam pa ra da e se ins tru men ta li ze a Agên cia Na ci o nal
de Pe tró leo, or ga nis mo da mais alta re le vân cia para a 
so ci e da de bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Mais

uma vez, esta Pre si dên cia se ma ni fes ta mu i to sa tis fe -
i ta com o quo rum al ta men te qua li fi ca do des ta se gun -
da-feira, o qual é su fi ci en te para se vo tar qual quer
ma té ria da con vo ca ção ex tra or di ná ria do Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
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 os Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria,
a re a li zar-se ama nhã, dia 18, às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

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 15-A, de 1998
(Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i ção
Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti vos mu ni ci pa is), 
ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Ro ber to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res
e Ro me ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo za -
ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 PROFERIDO PELO SR.
SENADOR GERALDO MELO, NA SESSÃO 
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 10-11-1999, 
QUE SE REPUBLICA A PEDIDO DO
PARLAMENTAR:

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. ) – 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 tra ta
da 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, e sa ne -
a men to.

Em pri me i ro lu gar, de se jo co men tar 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, á 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 ser pri -
va das. Te nho dado o meu apo io, con ven ci do de que
esse mo de lo, den tro da re a li da de, é im por tan te para o 
Bra sil.

Vim hoje para di zer que, sou to tal men te con trá -
rio a pri va ti za ção das em pre sas de água e sa ne a -
men to. 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
com o 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 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 ma i or 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. Ini ci al men te, ve ja-se o caso das em -
pre sas de te le fo nia. Uma em pre sa de te le fo nia que
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ga nha o di re i to de ex plo ra ção de 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 mo no pó lio 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 das ta ri fas 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 ca i rá, com pro me ten do 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
se gui da, com mu i ta hon ra, ou vi rei o apar te de V. Exa,
que cer ta men te irá en ri que cer esta mi nha mo des ta in -
ter ven ção.

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 que seja pri va da.

Mas, sei que a mi nha po si ção con tra ria 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, em que pro po nho que o 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 tra ta 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 o di re i to de con ti nu ar a re ce ber água tra ta da e es -
go ta men to sa ni tá rio, com a ma nu ten ção da ta ri fa so -
ci al que hoje paga.. 

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 como pro pó si to na tu -
ral, 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 nos sa
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 des ses
ser vi ços me di an te o pa ga men to de uma ta ri fa mí ni -
ma, a ma nu ten ção do 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 nos
Esta dos. 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 Helena, não há um só 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, que, ao in vés de com pro me ter,
pro te ja a saúde dos bra si le i ros. Quer di zer que há ne -
ces si da de de se mo bi li zar em re cur sos para que es -
ses in ves ti men tos pos sam ser re a li za dos.

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 ve re a do 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 ne ces 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 pre sen tem; 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 au men to de seu 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.

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 de for ma 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 -
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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 sa ne -
amento 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 quan do po de -
ri am ser to tal men te 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 em ações
no vas, esse di nhe i ro, fi ca rá na em pre sa cujo con tro le
terá sido as sim 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 in -
ter na; se fo rem de in ves ti do res es tran ge i ros, não au -
men tam a dí vi da ex ter na, pois não ha ve rá re em bol so
des ses re cur sos.

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-se, como aci o nis ta o Go ver no pas sa ria a ter ações 
que já não se ri am de con tro le e que po de ria di mi nu ir o 
seu o va lor uni tá rio. A res pos ta a isso é no sen ti do
exa ta men te opos to. Que va lor tem hoje, no mer ca do,
ações que os Go ver nos de Esta do ou Pre fe i tu ras pos -
su em nes sas em pre sas de água e es go to? Fora do
va lor teó ri co, 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, se gun do se es pe ra, 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, a pro pos ta que faço o va lo ri za rá. 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 da fa zer apre ci a ções de na tu -
re za mo ral, que não que ro fa zer. Tra ta-se do se guin -
te: as ações que per ma ne ce rem em po der do Esta do, 
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
qual quer 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 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 pou pan -
do-o do ris co des se tipo de acu sa ção.

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 desta 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 já vem pa gan do. Se gun do, pro po nho tam bém
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 do seu 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 Meio, 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 o 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, quan do V. Exa. fa la va no te le fo ne ce lu lar, 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 Meio, esse as sun to abor da do por V.
Exa está ca ta 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 1 00%. 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 -
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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 V. 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 -
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 a de fen der a 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 pro ble 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
pou pa do so fri men to de nar rar o que se pas sou no Rio 
Gran de do Nor te.

O 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 
para tudo há li mi tes, pois não se pode pre ten der 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
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a pri va ti za ção não en se ja rá ne nhum com pe ti ção, não 
tra rá ne nhum 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.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR TIÃO VIANA, NA SESSÃO
DE 14-1-2000, QUE, RETIRADO PARA
REVISÃO PELO ORADOR, SE PUBLICA
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia
o se guin te dis curso.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, no iní cio da se ma na, fiz um aler ta ge né ri co
a res pe i to do ris co da re ur ba ni za ção da fe bre ama re -
la, as sun to que con ti nua na or dem do dia des te País, 
já que, hoje, as man che tes dos prin ci pa is jor na is
apon tam para o ris co de uma imi nen te epide mia da
do en ça. 

O caso con fir ma do no Rio de Ja ne i ro, como no -
ti ci ou o Jor nal O Glo bo, con fir ma que se tra ta de uma
pos si bi li da de real a re ur ba ni za ção da fe bre ama re la.
É um caso em que a en fer mi da de foi con tra í da no
Cen tro-Oeste, em uma vi a gem de tu ris mo. A ví ti ma
pas sou al guns dias em uma área onde há o ae des
aegy pti, ve tor e trans mis sor da fe bre ama re la ur ba na,
que per mi te que se com ple te a ca de ia epi de mi o ló gi ca 
de trans mis são. Vale lem brar que em um País com a
den si da de ve to ri al do ae des aegy pti, como o nos so, o 
ris co de que o mos qui to ve tor fê mea pi que uma pes -
soa por ta do ra do ví rus, le van do a do en ça a se pro pa -
gar a de ze nas e até a cen te nas de pes so as, ain da
que de for ma bran da, é mu i to gran de. 

Por tan to, es ta mos vi ven do um ris co real de epi -
de mia. Não é mi nha in ten ção le van tar uma pre o cu pa -
ção ex ces si va. Em nada con tri bu i ria alar mar a po pu -
la ção. O Mi nis té rio da Sa ú de, por meio da Fun da ção
Na ci o nal da Sa ú de, es pe ci fi ca men te do Cen tro Na ci -
o nal de Epi de mi o lo gia, tem tra ta do o as sun to com se -
ri e da de, está pre o cu pa do e vem dan do ori en ta ção
so bre o ris co de re ur ba ni za ção da fe bre ama re la.

De ve mos nos va ler da His tó ria para com pre en -
der que o ris co exis te e é ver da de i ro. Em 1957, foi
anun ci a do que a fe bre ama re la es ta ria er ra di ca da
das Amé ri cas. E, hoje, te mos a pre sen ça da fe bre
ama re la sil ves tre e o sem pre per ma nen te ris co da fe -
bre ama re la ur ba na. A Áfri ca re gis tra mi lha res de ca -
sos da en fer mi da de na sua for ma ur ba na to dos os
anos. Nas Amé ri cas há ca sos es po rá di cos, sen do

que o Peru e a Bo lí via são os pa í ses mais vi ti ma dos
pela pre sen ça da fe bre ama re la, con cen tra da na for -
ma sil ves tre – é bom que se diga –, mas sem pre com
o ris co pre sen te de con ta mi na ção.

Se fi zer mos um le van ta men to his tó ri co, ve ri fi ca -
re mos que uma gran de epi de mia de fe bre ama re la ur -
ba na aba teu-se so bre Sal va dor, em 1682, re sul tan do
em mais de dois mil óbi tos; Re ci fe, em 1685; e Rio de
Ja ne i ro, que apre sen tou cen te nas de ca sos, le van do
a uma re vi são da prá ti ca de con tro le ur ba no da do en -
ça e da pró pria con cep ção ur ba na no iní cio do sé cu lo.

O iní cio da prá ti ca do sa ni ta ris mo e do sa ne a -
men to bá si co nas nos sas ci da des se deve – e mu i to –
à pre sen ça da fe bre ama re la, so ma da à va río la e à
pes te bu bô ni ca. Mas, te mos que con si de rar que a
epi de mia não atin ge só a con di ção hu ma na, pois en -
vol ve, tam bém, as pec tos de or dem eco nô mi ca e so ci -
al. É por isso que vol to a de ba ter este as sun to. 

Vale lem brar que o tu ris mo é ex tre ma men te
sen sí vel às si tu a ções de do en ça e de epi de mi as. Qu -
an do se fala em des lo ca men to e mi gra ção tu rís ti ca
para qual quer país há sem pre o aler ta dos in di ca do -
res de sa ú de. E uma das bar re i ras crô ni cas do Bra sil
à en tra da de mais tu ris tas é a con di ção sa ni tá ria em
que nos en con tra mos ao re ce ber um tu ris ta pro ve ni -
en te de país do Pri me i ro Mun do. Tal vez, por isso,
nos sas re ce i tas, pro ve ni en tes do tu ris mo, se jam ain -
da tão pe que nas face ao nos so imen so po ten ci al.
Isso po de ria ser mo di fi ca do, se ti vés se mos ou tros in -
di ca do res de sa ú de, de sa ne a men to bá si co e de edu -
ca ção sa ni tá ria. 

É im por tan te lem brar, quan to ao tu ris mo, que,
em 1895, ao atra car no Rio de Ja ne i ro, o na vio ita li a -
no Lom bar dia per deu 234 de seus 337 tri pu lan tes,
mor tos pela fe bre ama re la. Nes sa épo ca, sur giu a se -
guin te man che te nas em pre sas de tu ris mo que atu a -
vam nos pa í ses do Pri me i ro Mun do: ”Vi a je di re to para
a Argen ti na sem pas sar pe los pe ri go sos fo cos de epi -
de mi as do Bra sil.“ Com essa pro pa gan da, uma com -
pa nhia de vi a gem eu ro péia tran qüi li za va os seus cli -
en tes, no iní cio do sé cu lo. 

Ha ve rá, por tan to, um im pac to no tu ris mo, um
im pac to de or dem eco nô mi ca e so ci al, se es ti ver mos
di an te de um ris co real de re ur ba ni za ção da fe bre
ama re la. À luz do co nhe ci men to sa ni ta ris ta e epi de -
mi o ló gi co dis po ní vel de ve mos con cor dar que o ris co
é real. Logo, te mos que to mar me di das sé ri as e ine -
quí vo cas para que não te nha mos con se qüên ci as de -
sas tro sas. 
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A Se cre ta ria de Sa ú de do Rio de Ja ne i ro, como
me di da pre ven ti va, de ci diu va ci nar 1 mi lhão de pes -
so as. Assim, sen do, está exer cen do o con tro le rí gi do
dos por tos, ae ro por tos e das ro do vi as, e va ci nan do
as pes so as que es tão sa in do ou che gan do de áre as
de con ta mi na ção da fe bre ama re la sil ves tre. 

São Pa u lo cons ti tui um exem plo de pre o cu pa -
ção mais sus ten ta da, de ação pre ven ti va que se exer -
ce ao lon go do tem po. Tra ba lha com co ber tu ra va ci -
nal an ti a ma rí li ca da or dem de 20% atra vés da Su cen
– Su pe rin ten dên cia de Cam pa nhas e Ende mi as. 

Gos ta ria de tra zer as pec tos de or dem his tó ri ca
para que se en ten des se que se tra ta de um ris co sé -
rio. Nós de ve mos ter me di das sé ri as e te nho ple na
con fi an ça de que o Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia 
está to man do me di das sé ri as. 

Da dos his tó ri cos: 1988 – Con fir ma dos la bo ra to -
ri al men te 26 ca sos de fe bre ama re la. Ape sar de ter
en vol vi do cin co Esta dos – Acre, Ama zo nas, Go iás,
Mi nas Ge ra is e Pará –, o ma i or per cen tu al de ca sos
ocor reu em Mi nas Ge ra is. 

1993 – pas sa dos 5 anos, o País vi ven ci ou a ma -
i or epi de mia da dé ca da, quan do 83 ca sos fo ram re -
por ta dos. Des ses, 74 ocor re ram no Esta do do Ma ra -
nhão, re pre sen tan do 89,2% dos ca sos, com um ín di -
ce de le ta li da de que os ci la en tre 12% e 40%. Qu an to
ma i or o nú me ro de ca sos de tec ta dos nas suas for mas 
clí ni cas me nor a le ta li da de. Quem não sabe con fun -
de, pen sa que fe bre ama re la é si nô ni mo de evo lu ção
para óbi to, quan do não é a ver da de. A gran de ma i o ria
dos ca sos são le ves, as sin to má ti cos, ou mo de ra dos,
en quan to uma mi no ria de for mas le ta is e gra ves po -
dem evo lu ir para o óbi to. Entre tan to, a pro pa ga ção da 
do en ça se dá mes mo na que las pes so as que têm as
for mas le ves e bran das, por que não há um con tro le e
um es tu do da ca pa ci da de ve to ri al, a vi gi lân cia en to -
mo ló gi ca não é efi ci en te no nos so País.

Em 1998 – duas epi de mi as fo ram cla ra men te de -
fi ni das: uma no Esta do do Pará, com 23 ca sos; ou tra
em Ro ra i ma, com 7 ca sos e o re gis tro de ocor rên ci as
tam bém no Ama zo nas e Mato Gros so, to ta li zan do 34
ca sos. É uma si tu a ção à qual não se pode es tar alhe io. 

Gos ta ria, ain da, de men ci o nar um in qué ri to clí -
ni co epi de mi o ló gi co fe i to em re la ção ao sur to de fe bre 
ama re la em 1973, de au to ria de J. B. San tos, da Fa -
cul da de de Ciên ci as da Sa ú de da Uni ver si da de de
Bra sí lia. O au tor des cre ve que, em 18 mu ni cí pi os de
Go iás e em um de Mi nas Ge ra is, du ran te aque le sur to 
fo ram es tu da das 812 pes so as sus pe i tas, das qua is

295, ou seja 36,3%, ti ve ram sin to ma to lo gia com pa tí -
vel com o di ag nós ti co da fe bre ama re la. As for mas clí -
ni cas iden ti fi ca das em 130 in di ví du os, que re pre sen -
tam 44% da que le to tal, fo ram clas si fi ca das como le -
ves; em 69 pa ci en tes, ou seja 23,4%; como mé di as e
em 96 do en tes, o que equi va le a 32,5%, como for mas 
gra ves que po di am de fato evo lu ir para óbi to.

São da dos his tó ri cos que de vem ser le va dos em 
con si de ra ção. O jor nal Cor re io Bra zi li en se tem tra -
ta do a ques tão com mu i ta se ri e da de. Cito uma pe -
que na nota do jor na lis ta Ari Cu nha, pu bli ca da na que -
le jor nal, que é dú bia no sen ti do da in for ma ção, mas
mu i to im por tan te para quem é da área da sa ú de pú bli -
ca:

”Fe bre Ama re la. 
Alto Pa ra í so não cabe em si de tan ta ra i va da

im pren sa com a no tí cia da fe bre ama re la. Sur ge ou tra 
fon te. Fa la-se na mor te de ma ca cos na re gião de Lu -
ziâ nia, fato que os es pe ci a lis tas em zo o no se as so ci -
am àque la do en ça.“

Ao mes mo tem po que traz uma crí ti ca ao exa ge -
ro de cer tos se to res da im pren sa, a ma té ria apon ta
um dado epi de mi o ló gi co mu i to im por tan te, que é a
mor te de ma ca cos, su pos ta men te ca u sa da pela fe bre 
ama re la. Para que a so ci e da de bra si le i ra te nha cla re -
za, o ma ca co é o gran de trans mis sor da fe bre ama re -
la, que tem como elo da ca de ia epi de mi o ló gi ca en tre
o ma ca co con ta mi na do e o ho mem o mos qui to. No
caso da for ma sil ves tre, o gê ne ro ha e na go gus  e na
forma da fe bre ama re la ur ba na, que tam bém trans -
mi te o den gue, o ae des aegy pti. São da dos epi de mi -
o ló gi cos que apon tam para a ne ces si da de de uma
in ter ven ção de Esta do, para uma ação de sa ú de pú -
bli ca. Acre di to que o Ce nep está ple na men te qua li fi -
ca do e pre pa ra do para cum prir com essa meta, que
já pas sa por um pro ces so de adap ta ção mo der na,
mu i to efi ci en te, com ges tão sé ria como vem sen do
con du zi do.

Gos ta ria de lem brar um do cu men to me mo rá vel 
es cri to em 1996, ela bo ra do pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de, pela Orga ni za ção de Sa ú de, Orga ni za ção
Pan-Americana de Sa ú de, Con se lho Na ci o nal da
Sa ú de, Con se lho Na ci o nal dos Se cre tá ri os Esta du a is 
de Sa ú de, Con se lho Na ci o nal dos Se cre tá ri os Mu ni -
ci pa is de Sa ú de e com o Nú cleo de Me di ci na Tro pi cal
da Uni ver si da de de Bra sí lia, que, no caso, teve como
di ri gen te do es tu do a Pro fes so ra Dou to ra Va ni ze Ma -
ce do, o Dr. Pa u lo Sel le ra, que tam bém foi re pre sen -
tan te, a Drª Ma ria da Gló ria Lima Cruz Te i xe i ra, a Drª
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Fa bío la de Agui ar Nu nes, o Dr. Juan Bis set e o Dr. Eli -
as Antô nio Jor ge, re pre sen tan do o con jun to de en ti -
da des e ins ti tu i ções que men ci o nei. São co lo ca das
duas si tu a ções: um pro je to de er ra di ca ção da fe bre
ama re la, dis cu tin do tam bém o con tro le em nos so
País, lem bran do que ela já foi er ra di ca da al gu mas ve -
zes, e, ao mes mo, tem po, um pro je to que de mons tra
por que se fa lhou em re la ção a esse pro gra ma tão im -
por tan te para o Bra sil e que já en con tra a pos si bi li da -
de de ser con cre ti za do se a vi são de sa ú de pú bli ca
es ti ver à altu ra do que pre co ni zou nos sa Cons ti tu i ção
Fe de ral em 1988, que fala em um mo de lo de or ga ni za -
ção de Esta do des cen tra li za do para o cam po da sa ú -
de, com ação for te den tro dos mu ni cí pi os, or ga ni za -
ção, hi e rarqui za ção e boa es tru tu ra ção dos se to res.

As afir ma ções cons tan tes nes te do cu men to, a
meu ver, são ple na men te atu a is e este deve ser re -
lem bra do pelo Mi nis té rio da Sa ú de. No caso es pe cí fi -
co, é im por tan te lem brar que o ae des aegy pti, que é a
for ma trans mis so ra da fe bre ama re la ur ba na, já foi er -
ra di ca do no nos so ter ri tó rio mais de uma vez e, não
obs tan te, foi no va men te re in tro du zi do. Impõe-se, por -
tan to, que se pro cu re iden ti fi car as ra zões dos fra cas -
sos an te ri o res, ana li san do cri ti ca men te suas ca u sas,
que fo ram ba si ca men te as se guin tes:

a) re la xa men to da vi gi lân cia en to mo ló gi ca
na fase de ma nu ten ção, es pe ci al men te no que se re -
fe re à vi gi lân cia de por tos, ae ro por tos e fron te i ras,
que di fi cul tou a de tec ção pre co ce da en tra da do ve tor
no Bra sil, pro ce den te de pa í ses in fes ta dos;

b) exe cu ção cen tra li za da do pro gra ma de
er ra di ca ção me di an te es tru tu ras cri a das, es pe ci fi ca -
men te, para esse fim e de ca rá ter tem po rá rio, o que
cri ou obs tá cu los a uma in ter ven ção pron ta e efi caz
so bre os fo cos de tec ta dos;

c) au sên cia de en vol vi men to das ad mi nis -
tra ções mu ni ci pa is na ges tão sa ni tá ria, agra van do os
pro ble mas já re fe ri dos;

d) des con ti nu i da de do apo io po lí ti co à pro -
pos ta de exe cu ção plu ri a nu al, en vol ven do mais de
um Go ver no, o que re duz a pri o ri da de dada ao pro -
gra ma e ne ces sá ria ao seu su ces so;

e) fal ta de uma es tra té gia que en vol ves se
to dos os pa í ses ame ri ca nos, o que re sul tou na ma nu -
ten ção de fo cos no con ti nen te;

f) os mo de los de er ra di ca ção em pre ga dos an te -
ri or men te não con tem pla vam ações de sa ne a men to,
de i xan do, por tan to, in to ca das as ca u sas ge ra do ras
de mos qui to; 

g) da mes ma for ma, nos pro gra mas an te ri o res
de er ra di ca ção do ae des aegy pti, fo ram bas tan tes re -
du zi das as ati vi da des vol ta das para a di vul ga ção de
in for ma ções, a co mu ni ca ção so ci al ou a edu ca ção
po pu lar, to das in cre men ta do ras da cons ciên cia sa ni -
tá ria da po pu la ção.

E apon tan do o aves so, Sr. Pre si den te, aí di ag -
nos ti ca das e de fi ni das em dis cus sões ma du ras e pro -
fun da men te qua li fi ca das as ca u sas dos fra cas sos su -
ces si vos da er ra di ca ção sus ten ta da da fe bre ama re la 
do Bra sil, apon ta-se para as di re tri zes, para o de se -
nho do novo mo de lo de er ra di ca ção, es pe ci al men te
do ae des aegy pti, res pon sá vel pela trans mis são da
for ma ur ba na da fe bre ama re la. O de se nho de um
novo mo de lo de er ra di ca ção do ae des aegy pti le vou
em con ta:

“a) os prin cí pi os e di re tri zes do Sis te ma Úni co
de Sa ú de;

b) a ex pe riên cia acu mu la da com as cam pa nhas
de er ra di ca ção an te ri o res;

c) as Di re tri zes Téc ni co-Políticas para a cons -
tru ção de um Pro je to de Erra di ca ção do ae des aegy -
pti do Bra sil, apro va das pela co mu ni da de ci en tí fi ca
bra si le i ra, no Se mi ná rio de no vem bro de 1995.

5.3. Ca rac te rís ti cas do novo mo de lo.
O novo mo de lo de er ra di ca ção pro pos to tem as

se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) ser um pro je to de toda a Na ção, es pe ci -
al men te um pro je to do Go ver no Bra si le i ro, em to dos
os ní ve is de or ga ni za ção po lí ti co-administrativa do
País;

b) ob ser var e re for çar os prin cí pi os e as di -
re tri zes do Sis te ma Úni co de Sa ú de, es pe ci fi ca dos
nos ar ti gos 198 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e no sé -
ti mo da Lei 8080, de 19 de se tem bro de 1990, des ta -
can do-se, den tre es tes, dada a sua re le vân cia para o
efe ti vo com ba te ao ae des aegy pti, a des cen tra li za ção 
po lí ti co-administrativa, com di re ção úni ca em cada
es fe ra do go ver no;

c) pro pi ci ar o avan ço da mu ni ci pa li za ção
na área de con tro le de ve to res;

d) con tri bu ir para que o ní vel es ta du al exer -
ça seu pa pel de co or de na dor das ações de sa ú de de -
sen vol vi das no Esta do, de as ses sor téc ni co dos Mu -
ni cí pi os e de exe cu tor su ple men tar;

e) pre co ni zar a atu a ção in te gra da de três gru -
pos de ações, to dos vol ta dos para os ob je ti vos de eli -
mi nar a cir cu la ção do ví rus do Den gue, evi tar a re ur -
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ba ni za ção da Fe bre Ama re la e er ra di car o ae des
aegy pti do ter ri tó rio bra si le i ro. 

Gru po 1 – Ações de sa ne a men to bá si co, es pe -
ci al men te as as se gu ra do ras do abas te ci men to de
água em quan ti da de e de qua li da de sa tis fa tó ri as; e as 
vol ta das para o ma ne jo ade qua do do lixo;

Gru po 2 – Ações vol ta das para a di vul ga ção de
in for ma ções, co mu ni ca ção so ci al e edu ca ção que fa -
vo re çam o en vol vi men to cons ci en te da po pu la ção em 
ações de pro mo ção da sa ú de e no con tro le so ci al do
pro gra ma;

Gru po 3 – Ações es pe ci fi ca men te ori en ta das para 
o com ba te ao ae des aegy pti, atra vés do uso ra ci o nal
dos me i os fí si cos, quí mi cos e bi o ló gi cos dis po ní ve is.“

Então, só pos so afir mar ao Se na do Fe de ral e ao 
Bra sil que não há mais o que in ven tar em re la ção à fe -
bre ama re la. Tra ta-se de uma do en ça re e mer gen te,
que, la men ta vel men te, tem so bre vi vi do ao lon go dos
anos. Te mos to das as con di ções de co nhe ci men to ci -
en tí fi co, de in ter ven ção do Esta do para con tro lar e
mes mo para er ra di car, por que o cus to/be ne fí cio da
ação de con tro le é mu i to me nor quan do se fala na
ação de er ra di ca ção. 

Em prin cí pio, gas ta-se mais quan do se pen sa
em er ra di ca ção, mas, a mé dio e lon go pra zos, a re du -
ção de cus tos é fan tás ti ca, sem con tar que, quan do
se tra ta de er ra di ca ção da fe bre ama re la, é um be ne -
fí cio am plo, por que se ho ri zon ta li za a trans mis são de
ou tras do en ças que ocor rem em nos so País e nos de -
ma is pa í ses la ti no-americanos.

O Bra sil pre ci sa re fle tir so bre o fato de que não
dá mais para ter mos as nos sas ci da des amon to a das
de lixo, num sis te ma ver go nho so de co le ta, em ní vel
de in di ca do res sul-americanos, la ti no-americanos e
até de pa í ses afri ca nos. Não dá para ima gi nar um de -
sa bas te ci men to de água tão vi o len to como o que ain -
da acon te ce no País. Não há tam bém pla nos com vis -
tas à in for ma ção téc ni ca para que che gue mos à uni -
da de alvo do mo de lo de sa ú de que de fen de mos no
Sis te ma Úni co de Sa ú de: o Mu ni cí pio. 

Se hoje, Sr. Pre si den te, per gun tar mos a mi lha -
res de Pre fe i tu ras, cons ta ta re mos que os Pre fe i tos
não sa bem o que é ca de ia epi de mi o ló gi ca ou con tro le 
ve to ri al. Como va mos con tro lar do en ças que de ve ri -
am es tar er ra di ca das de nos sos me i os sem uma ação 
mais enér gi ca, mais for te e mais ou sa da que pos sa
lem brar a en ver ga du ra da au to ri da de sa ni tá ria que
teve Oswal do Cruz, Car los Cha gas e tan tos ou tros ci -
en tis tas des te País?

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Ouço V.
Exª com pra zer.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Tião Vi a na, a pos tu ra de V. Exª nes ta Casa tem
sido de de fen sor do se tor sa ú de. Já ti ve mos vá ri as
opor tu ni da des de dis cu tir esse as sun to, in clu si ve com 
a co la bo ra ção do tam bém mé di co, Se na dor Car los
Pa tro cí nio. Nos sas pre o cu pa ções são gi gan tes cas,
in clu si ve com a ques tão do or ça men to, que já traz
pro ble mas para esse se tor. A pró pria pre vi são de
apro va ção do or ça men to é ex tre ma men te pro ble má -
ti ca para o se tor sa ú de. Há uma gran de re sis tên cia do 
Con gres so em vo tar uma pro pos ta de emen da cons ti -
tu ci o nal já dis cu ti da nes ta Casa pelo Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, em re la ção à fi xa ção de per cen tu a is
de com pro me ti men to das re ce i tas dos Esta dos e Mu -
ni cí pi os com o se tor sa ú de. Essas são ques tões fun -
da men ta is, em bo ra não se jam úni cas, para que pos sa -
mos res ga tar o se tor sa ú de. Nós sa be mos que mi -
lhões de bra si le i ros têm como úni ca pos si bi li da de ou o
se tor pú bli co gra tu i to, que tem obri ga to ri a men te que
ser de qua li da de, ou o se tor con ve ni a do, cre den ci a do
pelo SUS, con for me es ta be le ce a Cons ti tu i ção. Já é
gra vís si ma essa si tu a ção. Sei que V. Exª, como mé di -
co da área de in fec to lo gia, e eu, como pro fes so ra da
área de epi de mi o lo gia, te mos uma gi gan tes ca obri ga -
ção com a so ci e da de em não es ta be le cer mos o pâ ni -
co. Isto é ver da de, não po de mos es ta be le cer o pâ ni co. 
Mas não po de mos ace i tar que as au to ri da des res pon -
sá ve is do País não es ta be le çam me di das con cre tas e
efi ca zes em re la ção à ques tão da fe bre ama re la.
Como V. Exª bem dis se, já há a ca de ia epi de mi o ló gi ca
fe i ta, exis te a pos si bi li da de con cre ta, sim, de uma epi -
de mia des sa do en ça, en tão, não é pos sí vel que o Mi -
nis té rio da Sa ú de, o Go ver no Fe de ral e os epi de mi o lo -
gis tas, téc ni cos ex tre ma men te ca pa ci ta dos, não es te -
jam ven do isso. Não cre io, eles es tão ven do. É o mo -
men to de o Con gres so Na ci o nal exi gir uma cam pa nha
de va ci na ção con tra a fe bre ama re la, por que exis te a
ca de ia epi de mi o ló gi ca, exis tem os fa mo sos mos qui ti -
nhos, que, como bem já dis se V. Exª, há mu i tos anos
fo ram iden ti fi ca dos. É de fun da men tal im por tân cia que
o Con gres so Na ci o nal exi ja do Go ver no Fe de ral uma
cam pa nha de va ci na ção. Isso não sig ni fi ca es ta be le -
cer o pâ ni co, não po de mos ser ir res pon sá ve is. Mas
nós, que per ten ce mos à área de sa ú de, te mos obri ga -
ção de co nhe cer uma ca de ia epi de mi o ló gi ca. Sei da
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enor me res pon sa bi li da de de V. Exª e sei tam bém que
não po de mos es ta be le cer o pâ ni co, é ver da de, mas
não po de mos sim ples men te en fren tar a si tu a ção de
for ma es tar re ci da de po is que a ba ga ce i ra es ti ver ge -
ne ra li za da no País. É o meu ape lo: fa ça mos uma cam -
pa nha de va ci na ção con tra a fe bre ama re la. A ca de ia
epi de mi o ló gi ca está cons ta ta da e não po de mos de i xar 
as pes so as em ris co es pa lha das por este País. Pa ra -
be ni zo mais uma vez V. Exª, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
à Se na do ra He lo i sa He le na o apar te. S. Exª, pela con -
di ção de epi de mi o lo gis ta, sabe exa ta men te o ta ma -
nho da pre o cu pa ção que este País deve ter em re la -
ção à fe bre ama re la.

Acre di to que os da dos his tó ri cos ser vem de
aler ta: Sal va dor, em 1682, apre sen tou 2 mil ca sos
gra ves de fe bre ama re la. O na vio ita li a no Lom bar dia,
no iní cio do sé cu lo, per deu 234 tri pu lan tes. O nos so
País tem ca sos con fir ma dos em al guns Esta dos hoje.
A ca de ia epi de mi o ló gi ca está pron ta, como V. Exª co -
lo ca mu i to bem, e o elo de que bra da ca de ia é o ve tor
ae des aegy pti na for ma ur ba na, que está na gran de
ma i o ria das ci da des do Bra sil. 

Enten do que o Mi nis té rio da Sa ú de tem esse
de ver. Con fio ple na men te na fi gu ra do Di re tor do Ce -
nep, Dr. Jar bas, por que o co nhe ço e sei que ele está
in te res sa do em ado tar, em nos so País, uma vi são de
CDC para atu ar de ma ne i ra mais vi gi lan te, mais con -
tem po râ nea e à al tu ra do que me re ce o se tor de sa ú -
de do Bra sil, mas acre di to que as au to ri da des es ta du -
a is de vem as su mir uma res pon sa bi li da de as so ci a da.
Ape nas 60% da po pu la ção das ca pi ta is da Ama zô nia
bra si le i ra, que são o alvo da trans mis são da fe bre
ama re la, al can çou ín di ce de co ber tu ra va ci nal con tra
a fe bre ama re la. Em São Pa u lo, so men te 20%. 

É pre ci so le var em con ta o exem plo do Acre
que, no pri me i ro ano de Go ver no, al can çou o ín di ce
de co ber tu ra va ci nal de 93%. O Acre po de-se di zer
um Esta do tran qüi lo em re la ção à fe bre ama re la por -
que, mes mo di an te da pre sen ça de uma ca de ia epi -
de mi o ló gi ca, se não con se gui mos des tru ir todo o foco 
de ae des aegy pti, con se gui mos que brar a ca de ia
pela imu ni za ção da nos sa po pu la ção por meio da va -
ci na. 

Então, o nos so País tem nas mãos um ins tru -
men to de de fe sa: uma va ci na fa bri ca da no Bra sil.
Hoje, está na imi nên cia de sair uma va ci na nova, mu i -
to mais efi ci en te e mu i to mais ame na, que é a va ci na
com fi bro blas to. E acre di to que po de mos dar uma

gran de con tri bu i ção para as Amé ri cas se fi zer mos o
que V. Exª su ge re, Se na do ra He lo i sa He le na. A his tó -
ria nos mos tra que é pre ci so mu i to cu i da do, mu i ta se -
gu ran ça e mu i ta tran qüi li da de na con du ção des se ris -
co que, de fato, está di an te dos olhos das au to ri da des 
do Brasil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

ATA DA 59ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1999

(Pu bli ca da no DSF, de 21 de maio de 1999.)

RETIFICAÇÃO

À pá gi na nº 12325, 2ª co lu na, na fala da Pre si -
dên cia so bre o Re que ri men to nº 256, de 1999.

Onde se lê:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o
Re que ri men to nº 256, de 1999, que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O re que ri men to que aca ba de ser lido vai à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal para emi tir pa re cer, e a ma té ria vai da Ordem do 
Dia para aguar dar a ma ni fes ta ção da Co mis são.
....................................................................................

Le ia-se:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to que aca ba de ser lido vai à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal para emi tir pa re cer, e a ma té ria sai da Ordem do 
Dia para aguar dar a ma ni fes ta ção da Co mis são.

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

17-1-2000
Se gun da-feira

14h30    – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se -
na do Fe de ral

16h      – Se nho ra Ma ria João Espí ri to San to
Bus torff, Pre si den ta da Fun da ção Ri -
car do Espí ri to San to

17h      – Entre vis ta ao Jor na li sa Car los Cha gas.
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Ata da 7ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di 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 e Car los Pa tro cí nio 

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil va 
– Alva ro Dias – Amir Lan do – 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 – 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 Pé res – João Alber to Sou za – Jo -
nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça
– José Jor ge – 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 – Ra mez Te -
bet – 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 – Se bas tião Ro -
cha – 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 79 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 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

AVISO

DE MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

AVISO Nº 30/MF

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2000

À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção em 18-1-2000

Se nhor Pre si den te,
Em fun ção do en cer ra men to do exer cí cio de

1999, o Sis te ma de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra (SIAFI)
en con tra-se dis po ní vel para a in clu são/re ti fi ca ção de
re gis tros por um pe río do ma i or do que ocor re nos me -
ses de ja ne i ro a no vem bro. Assim, tor na-se pre ju di ca -
da a tem pes ti vi da de na apu ra ção dos da dos re la ti vos à 
re ce i ta de des pe sa do Go ver no re fe ren tes ao mês de
de zem bro e, por con se guin te, o cál cu lo do Re sul ta do
Pri má rio para o quar to trimes tre do re fe ri do exer cí cio.

2 – Tra di ci o nal men te, no úl ti mo mês do ano há
ma i or in ci dên cia de even tos re ti fi ca do res (es tor nos,
re clas si fi ca ções etc.), bem como de ins cri ções de
“Res tos a Pa gar”, que po dem con fe rir às in for ma ções
ex tra í das an tes do fe cha men to do Si a fi, mes mo na
con di ção de pre li mi na res, ca rá ter ex tre ma men te pre -
cá rio para efe i to de apu ra ção do Re sul ta do Pri má rio.

3 – Como pode Vos sa Exce lên cia ve ri fi car, é
pra ti ca men te im pos sí vel cum prir o pra zo pre vis to no
art. 9º, § 3º, da Lei nº 9.789, de 23 de fe ve re i ro de
1999 (Lei Orça men tá ria Anu al) para o en ca mi nha -
men to do re la tó rio re fe ren te ao úl ti mo tri mes tre de
1999, re la ti vo ao cum pri men to da meta de Re sul ta do
Pri má rio do Go ver no Fe de ral.

4 – Des sa for ma, ao co mu ni car a Vos sa Exce -
lên cia que o re la tó rio tri mes tral será en ca mi nha do a
essa Casa as sim que, a par tir do en cer ra men to do Si -
a fi, se jam con so li da das as in for ma ções e con clu í dos
os de ma is pro ce di men tos re fe ren tes à apu ra ção do
Re sul ta do Pri má rio, so li ci to, como sem pre, a com pre -
en são des sa Pre si dên cia.

Aten ci o sa men te – Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.789, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 1999 .

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

CAPÍTULO V
Do Re sul ta do Pri má rio

Art. 9º o su pe rá vit pri má rio im plí ci to nos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al cons tan tes
des ta lei, no mon tan te de R$16.342.800.000.00 (de -
zes se is bi lhões, tre zen tos e qua ren ta e dois mi lhões e 
oi to cen tos mil re a is), de ve rá ser o re sul ta do mí ni mo
ve ri fi ca do ao fi nal da exe cu ção or ça men tá ria do exer -
cí cio fi nan ce i ro de 1999.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo to ma rá as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para o cum pri men to do dis pos to no ca -
put des te ar ti go, me di an te ajus te do cro no gra ma de
de sem bol so fi nan ce i ro, bem como dos li mi tes para
mo vi men ta ção e em pe nho, de que tra ta o art. 66 da
Lei nº 9.692/98, ob ser va do o que dis põe o res pec ti vo
pa rá gra fo úni co.

§ 2º O De cre to do Po der Exe cu ti vo que es ta be -
le cer ou mo di fi car o cro no gra ma de que tra ta o pa rá -
gra fo an te ri or con te rá de mons tra ti vo de que a pro gra -
ma ção aten de ao dis pos to no ca put des te ar ti go.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de quin ze dias após o en -
cer ra men to de cada tri mes tre, re la tó rio de ava li a ção
do cum pri men to da meta do exer cí cio, acom pa nha do
da me to do lo gia uti li za da para a apu ra ção do re sul ta -
do pri má rio, bem as sim da jus ti fi ca ção de even tu a is
des vi os, com in di ca ção das me di das cor re ti vas.

§ 4º A Co mis são Mis ta de que tra ta o art. 166, §
1º, da Cons ti tu i ção acom pa nha rá a evo lu ção do re -
sul ta do pri má rio dos or ça men tos fis cal e da se gu ri da -
de so ci al du ran te sua exe cu ção e apre ci a rá os re la tó -
ri os men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or.
....................................................................................

PARECERES

PARECER Nº 8, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 228, de
1999 (Men sa gem nº 1.787, de 29 de no -
vem bro de 1999, na ori gem), do Pre si -
den te da Re pú bli ca so li ci tan do que a
União seja au to ri za da a pres tar ga ran tia
na ope ra ção de cré di to ex ter no a ser
con tra ta da en tre a Cen tra is Elé tri cas Bra -

si le i ras S.A. – ELETROBRÁS e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD, no va lor de
US$43.400.000,00 (qua ren ta e três mi lhões
e qua tro cen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), des ti nan do-se os re -
cur sos ao fi nan ci a men to do Pro je to de
Con ser va ção de Ener gia – PROCEL.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio da Men sa gem nº 28, de 1999
(Men sa gem nº 1.787, de 29 de no vem bro de 1999, na
ori gem), o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta que a
União seja au to ri za da a pres tar ga ran tia na ope ra ção
de cré di to ex ter no a ser con tra ta da en tre a Cen tra is
Elé tri cas Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS, e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, no va lor de US$43.400.000,00 (qua ren ta e três
mi lhões e qua tro cen tos mil dó la res nor te-americanos), 
des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to do Pro je -
to de Conser va ção de Ener gia – PROCEL.

I.1 – Inte gram a Men sa gem, cujo pro ces sa do
abran ge as fo lhas 1 a 190, os se guin tes do cu men tos:

a) Expo si ção de Mo ti vos nº 927/MF, de 22 de
no vem bro de 1999, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen -
da, às fo lhas 2 a 4;

b) Pa re cer PGFN/COF/Nº 1.559/99, de 4 de no -
vem bro de 1999, da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da
Na ci o nal, que exa mi na o as pec to le gal das mi nu tas
con tra tu a is, às fo lhas 6 a 12;

c) Pa re cer STN/COREF/DIREF Nº 351, de 21
de ou tu bro de 1999, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na o pe di do
de con ces são de ga ran tia da União em ter mos do mé -
ri to da ope ra ção de cré di to e dos li mi tes de en di vi da -
men to da Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS, e da União, às fo lhas 13 a 22;

d) Ofí cio FIRCE/CONAC-99/490, de 18 de ou tu -
bro de 1999, do De par ta men to de Ca pi ta is Estran ge i -
ros – FIRCE, do Ban co Cen tral do Bra sil à Pro cu ra do -
ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal – PGFN, in for man do o 
cre den ci a men to da Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. 
– ELETROBRÁS, para con tra tar a pre ten di da ope ra -
ção de cré di to, às fo lhas 23 e 24;

e) Pa re cer STN/COREF/DIAFE nº 177, de 18 de 
maio de 1999, que exa mi na a ca pa ci da de de pa ga -
men to da Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS, re la ti va men te à pre ten di da ope ra ção 
de cré di to, às fo lhas 25 a 30;

f) Mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a ser ce le -
bra do en tre a Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
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ELETROBRÁS e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, tex to em lín gua in -
gle sa às fo lhas 31 a 60;

g) Aná li se dos Li mi tes de Endi vi da men to da
União, à luz das exi gên ci as da Re so lu ção nº 96, de 15 
de de zem bro de 1989, do Se na do Fe de ral, que “Dis -
põe so bre li mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré di -
to ex ter no e in ter no da União, de suas au tar qui as e
de ma is en ti da des con tro la das pelo po der pú bli co fe -
de ral e es ta be le ce li mi tes e con di ções para a con ces -
são da ga ran tia da União em ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no”, do cu men to de res pon sa bi li da de da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa -
zen da, às fo lhas 61 a 91;

h) Do cu men to “Re sul ta do do Te sou ro Na ci o -
nal”, de res pon sa bi li da de de Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, que de mons tra a exe cu ção fi nan ce i ra do
Te sou ro re la ti va men te ao mês de agos to de 1999, às
fo lhas 92 a 107;

i) De mons tra ti vos fi nan ce i ros da Cen tra is Elé tri cas
Bra si le i ras S.A.  – ELETROBRÁS, às fo lhas 108 a 113;

j) Ba lan ço pa tri mo ni al e re sul ta do con tá bil da
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS
em 31 de de zem bro de 1998, com pa ra ti va men te a 31
de de zem bro de 1997, às fo lhas de 114 a 116;

l) De mons tra ti vo do cum pri men to pela Cen tra is
Elé tri cas Bra si le i ras S.A – ELETROBRÁS, dos li mi tes 
fi xa dos no arts. 2º e 7º da Re so lu ção nº 96, de 1989,
do Se na do Fe de ral, à fo lha 117;

m) Do cu men ta ção com ple men tar re la ti va à ope -
ra ção de cré di to a ser re a li za da pela Cen tra is Elé tri cas
Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS, às fo lhas 118 a 123;

n) Aná li se do im pac to am bi en tal do Pro je to de
Con ser va ção de Ener gia – PROCEL, do cu men to de
res pon sa bi li da de da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro, às fo lhas 124 a 139;

o) Mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a ser ce le -
bra do en tre a Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, tex to em lín gua
por tu gue sa de res pon sa bi li da de da tra du to ra ju ra -
men ta da Ma ria da Gra ça Ma ga lhães Lus to sa, às fo -
lhas 140 a 188;

p) Avi so nº 2.110 – C. Ci vil, de 29 de no vem bro
de 1999, do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Inte ri no, ao Pri me i ro Se cre tá rio do Se na -
do Fe de ral, en ca mi nhan do a Men sa gem Pre si den ci -
al, à fo lha 189;

q) De cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
Pre si den ci al, à fo lha 190.

I.2 – A ope ra ção de cré di to ex ter no tem as se -
guin tes ca rac te rís ti cas:

a) mu tuá rio:  Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A.
– ELETROBRÁS;

b) mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
D) va lor: US$43,400,000.00 (qua ren ta e três mi -

lhões e qua tro cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

e) fi na li da de: fi nan ci ar o Pro je to de Con ser va -
ção de Ener gia – PROCEL;

f) mo da li da de de em prés ti mo:  sin gle cur rency
loan (em prés ti mo em mo e da úni ca: dó lar dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel
(Li bor + Spred) e es que ma de amor ti za ção le vel;

G) ju ros: Li bor se mes tral + spre ad, ex pres so
em ter mos de por cen ta gem anu al (o spre ad será
cons ti tu í do de 0,5% (meio por cen to), so ma da ou
sub tra í da a di fe ren ça en tre a mar gem mé dia de cap -
ta ção do BIRD para co brir em prés ti mos em sin gle
cur rency para o pe río do, e a Li bor, tam bém para o
pe río do);

h) amor ti za ção: par ce las se mes tra is con se cu ti -
vas, no va lor de US$2,170,000.00 (dois mi lhões, cen -
to e se en ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), ven cen do-se a pri me i ra em 15 de maio de 2005 e
a úl ti ma, no mais tar dar, em 15 de no vem bro de 2014;

i) da tas fi xas para pa ga men tos:  15 de maio e 15
de no vem bro;

j) co mis são à vis ta: 1% (um por cen to), sa ca da
da con ta do em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to;

k) co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre os sal dos
de ve do res não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tral -
men te, as mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros,
en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a data de
as si na tu ra do con tra to.

II – Voto

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com 
o art. 393, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no
des ta Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que
im pli que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se -
na do Fe de ral de au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na -
tu re za fi nan ce i ra de in te res se da União.

O Pa re cer STN/COREF/DIREF Nº 351, de
1999, da se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, res sal ta que 
o Pro je to de Con ser va ção de Ener gia – PROCEL, foi
iden ti fi ca do como pas sí vel de ob ten ção de fi nan ci a -
men to ex ter no, bem como de co o pe ra ção fi nan ce i ra
não re em bol sá vel pela Co mis são de Fi nan ci a men to
Exter nos – COFIEX, sen do tais de ci sões ho mo lo ga -
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das pelo Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to e Orça -
men to, me di an te as Re co men da ções nºs 398, de 22
de ou tu bro de 1996, e 423, de 21 de maio de 1997,
res pec ti va men te.

Se gun do pa re cer, os es ta dos da Ele tro brás têm
re ve la do uma ex pan são na taxa de cres ci men to do
con su mo de ener gia su pe ri or às ex pec ta ti vas de pla -
ne ja men to, sen do por tan to, re co men dá vel, a ado ção
ou o for ta le ci men to de es tra té gi as para re du zir o rit mo 
de cres ci men to da de man da, sem pre ju í zo dos pa -
drões  re que ri dos pela so ci e da de bra si le i ra. O Pro cel
faz par te das ações con du zi das ela Ele tro brás no
sen ti do do com ba te ao des per dí cio de ener gia.

O pa pel do pro gra ma nos ru mos do de sen vol vi -
men to do País é de di men são na ci o nal, não ape nas
pelo vo lu me de re cur sos e pela abran gên cia de suas
áre as de atu a ção, mas tam bém pelo ca rá ter es tra té -
gi co e o al can ce es tru tu ral de sua po lí ti ca de com ba te
ao des per dí cio de ener gia elé tri ca.

Ao de sen vol ver as es tra té gi cas do Pro cel,. pre -
ten de-se ob ter os se guin tes be ne fí ci os eco nô mi cos e
so ci a is:

• Eco no mia de ener gia elé tri ca;
• Pos ter ga ção ou re du ção dos in ves ti -

men tos do se tor elé tri co na ex pan são da
ofer ta de ener gia elé tri ca;

• Ma i or ga ran tia de aten di men to ao
mer ca do;

• Re du ção de cus tos para o se tor elé -
tri co, con su mi do res e País;

• Au men to de pro du ti vi da de e com pe ti -
ti vi da de dos con su mi do res;

• Me lho ria da efi ciên cia em pro ces sos
e equi pa men tos;

• For ma ção de cul tu ra con tra o des -
per dí cio;

• Re du ção do im pac to am bi en tal ca u sa -
do pela pro du ção e con su mo de ele tri ci da de.

As me tas aci ma per se gui das re pre sen tam ba -
si ca men te uma eco no mia anu al de 130 TWh até o
ano 2015, equi va len te a uma re du ção de 13% na
de man da pro je ta da para aque le ano, sem con ser va -
ção e adi a men to de cer ca de 25.000MW de nova
ca pa ci da de de ge ra ção.

Para o de sen vol vi men to dos pro je tos, es ti ma-se
além de re cur sos do BIRD e do GEF, o apor te de re cur -
sos de con tra par ti da da  Ele tro brás e ou tras em pre sas.

Infor ma, ain da, o pa re cer, que há mar gem, nos
li mi tes de en di vi da men to da União, pre vis tos nos ar -
tis. 2º,3º e 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na -
do Fe de ral, para a con ces sõ de ga ran tia re que ri da e
que a ope ra ção de cré di to se en qua dra nos li mi tes

de en di vi da men to da cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras
S.A. – ELETROBRÁS, es ta be le ci dos pe los arts. 2º e
7º da mes ma Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do
Fe de ral.

No que se re fe re à ca pa ci da de de pa ga men to
da em pre sa, o Pa re cer STN/COREF/DIAFE nº 177,
de 1999, de cla ra que a Ele tro brás é clas si fi ca da, atu -
al men te, como de “ba i xís si mo ris co”. A ava li a ção glo -
bal de seus in di ca do res eco nô mi co-financeiros es tá ti -
cos in di ca so li dez em pre sa ri al e o flu xo de ca i xa pro -
je ta do si na li za uma si tu a ção fu tu ra su fi ci en te men te lí -
qui da, no sen ti do de dis tri bu ir di vi den dos e ain da re a -
li zar os in ves ti men tos pro gra ma dos ne ces sá ri os a
sua ma nu ten ção.

O Pa re cer PGFN/COF/Nº 1.559/99, da Pro cu ra -
do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal, in for ma que fo ram
obe de ci das as for ma li da des pré vi as à con tra ta ção,
pres cri tas na Cons ti tu i ção Fe de ral, na Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, e nos de ma is dis po -
si ti vos le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes, en con -
tran do-se os au tos do pre sen te pro ces so ins tru í dos
com a do cu men ta ção exi gi da pelo § 3º do art. 4º da
Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral.

A Ele tro brás foi, de ou tra par te, au to ri za da, nos
ter mos da Re so lu ção da Di re to ria Exe cu ti va
RES-352/1999, a con ce der as con tra ga ran ti as ne -
ces sá ri as para fa zer face à ga ran tia da União, sob a
for ma de re ce i tas pró pri as da em pre sa, ou qua is quer
ou tras que ve nham a ser acor da das com a Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal.

Ten do em vis ta o ex pos to, a face à re le vân cia do 
Pro je to de Con ser va ção de Ener gia – PROCEL, ma -
ni fes to-me fa vo ra vel men te a que se au to ri ze a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a pres tar a ga ran tia so li ci ta -
da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2000

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a pres tar ga ran tia na ope ra ção de
cré di to ex ter no a ser con tra ta da en tre a
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS, e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, no va lor de US$43,400,000.00 (qua -
ren ta e três mi lhões e qua tro cen tos mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), 
des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a -
men to do Pro je to de Con ser va ção de
Ener gia – PROCEL.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, do

350 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



Senado Fe de ral, a pres tar ga ran tia na ope ra ção de cré -
di to ex ter no a ser con tra ta da en tre a Cen tra is Elé tri cas
Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS, e o Ban co Inter na ci o -
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no
va lor de US$43,400,000.00 (qua ren ta e três mi lhões e
qua tro cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to do
Pro je to de Con ser va ção de Ener gia – PROCEL.

Art. 2º Fica a Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras –
ELETROBRÁS, au to ri za da a con tra tar a ope ra ção de
cré di to de que tra ta o ar ti go an te ri or.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se re -
fe re esta Re so lu ção tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) mu tuá rio: Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A –
ELETROBRÁS;

b) mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
d) va lor: US$43.400,000.00 (qua ren ta e três mi -

lhões e qua tro cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

e) fi na li da de: fi nan ci ar o Pro je to de Con ser va -
ção de Ener gia – PROCEL;

f) mo da li da de de em prés ti mo: sin gle cur rency
loan (em prés ti mo em mo e da úni ca: dó lar dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel (Li bor
– spre ad) e es que ma de amor ti za ção le vel;

g) ju ros: Li bor se mes tral + spre ad, ex pres so em 
ter mos de por cen ta gem anu al (o spre ad será cons ti -
tu í do de 0,5% (meio por cen to), so ma da ou sub tra í da
a di fe ren ça en tre a mar gem mé dia de cap ta ção do
Bird para co brir em prés ti mos em sin gle cur rency para
o pe río do e a Li bor, tam bém para o pe río do);

h) amor ti za ção: par ce las se mes tra is con se cu ti -
vas, no va lor de US$2.170.000.00 (dois mi lhões, cen -
to e se ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), ven cen do-se a pri me i ra em 15 de maio de 2005 e
a úl ti ma, no mais tar dar, em 15 de no vem bro de 2014;

i) da tas fi xas para pa ga men tos: 15 de maio e 15
de no vem bro;

j) co mis são à vis ta: 1% (um por cen to), sa ca da
da con ta do em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to;

l) co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre os sal dos
de ve do res não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tral -
men te, nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros,
en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a data de
as si na tu ra do con tra to.

Art. 4º A au to ri za ção con fe ri da pelo art. 1º de ve -
rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias con ta dos da data da pu bli ca ção des -
ta re so lu ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de ja ne i ro de 2000. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Pa u lo Sou to, Re la tor –
Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – José Ro ber to Arru da – Alber to Sil va – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma – Gil ber to Mes tri -
nho – Fre i tas Neto – Jef fer son Pé res – José Alen -
car – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva.

PARECER Nº 9, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 3, de 2000
(Men sa gem nº 2 de 4-1-2000, na ori gem)
do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, 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$5,050,000.00 (cin co mi lhões e cin -
qüen ta mil dó la res nor te-americanos), de 
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e do Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al 
do Pro je to de Assis tên cia Téc ni ca para
Re for ma da Pre vi dên cia So ci al.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do 
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou a esta
Casa a Men sa gem nº 3, de 2000 (Men sa gem nº 2, de
4-1-2000, na ori gem), 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$5,050,000.00
(cin co mi lhões e cin qüen ta mil dó la res nor -
te-americanos) 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 (Ban co Mun di al), des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Assis tên cia Téc -
ni ca para a Re for ma da Pre vi dên cia So ci al.

2 – Tra ta-se de pro je to des ti na do a pro pi ci ar ao
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al o co -
nhe ci men to e ma ne jo de téc ni cas de pro ce di men tos
ad mi nis tra ti vos e re cur sos de in for má ti ca, que per mi -
tam a im ple men ta ção de mu dan ças de es tru tu ra do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, pre co ni -
za das no bojo da Re for ma da Pre vi dên cia So ci al,
con subs tan ci a da na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
16 de de zem bro de 1998.

A ope ra ção de cré di to apre sen ta as se guin tes
ca rac te rís ti cas:
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a) de ve dor/exe cu tor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil/Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al;

b) cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to/BIRD;

c) va lor pre ten di do: US$5,050,000.00 (cin co mi -
lhões e cin qüen ta mil dó la res nor te-americanos);

d) pra zo: 15 (quin ze) anos;
e) ca rên cia: 5,5 (cin co e meio) anos;
f) ju ros: até 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos

por cen to) a.a. aci ma do Cus to para Emprés ti mos Qu -
a li fi ca dos do BIRD, de ter mi na do no se mes tre an te ri -
or, in ci den tes so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a
par tir de cada de sem bol so;

g) 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
mon tan te não de sen bol sa do, en tran do em vi gor seis
me ses após a data de as si na tu ra do con tra to;

h) ou tros en car gos: até 1% (um por cen to) so bre 
o va lor do em prés ti mo;

i) pra zo para cons lu são do pro je to: 30-6-2002;
j) pra zo para de sem bol so: 31-12-2002;
l) con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is 

e con se cu ti vas, ven cí ve is em 15-3 e 15-9 de cada
ano, sen do 19 no va lor de US$255,000.00 (du zen tos
e cin qüen ta e cin co mil dó la res nor te-americanos),
ven cen do-se a pri me i ra em 15-3 de 2005, e a úl ti ma,
no va lor de US$205,000.00 (du zen tos e cin co mil dó -
la res) ven cen do, no mais tar dar, em 15-6-2014;

– dos ju ros se mes tral men te ven ci dos, em 15-3 e 
15-9 de cada ano;

– da co mis são de com pro mis so se mes tral men -
te ven ci da, em 15-3 e 15-9 de cada mês;

– dos ou tros en car gos, em uma úni ca par ce la,
após a data da as si na tu ra de con tra to.

3 – O pro ces so está in te gra do pe los do cu men -
tos a se guir re la ci o na dos;

i) Men sa gem Pre si den ci al nº 2, de 4 de ja ne i ro
de 2000, pro pon do a au to ri za ção do Se na do Fe de ral
à ce le bra ção do con tra to en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Ban co Mun di al;

ii) Expo si ção de Mo ti vos nº 1.053, de 30 de de -
zem bro de 1999, pro pon do o en vio da do cu men ta ção
pró pria ao Se na do Fe de ral. A E.M. do Mi nis tro da Fa -
zen da con di ci o na a efe ti va ção do con tra to pre ten di do 
aos ob je ti vos da po lí ti ca fis cal e às ori en ta ções da
exe cu ção or ça men tá ria.

iii) Pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da
Na ci o nal – PGFN (Pa re cer PGFN/COF/nº 1.862/99)
ates tan do que, no âm bi to de sua com pe tên cia é fa vo -
rá vel à ce le bra ção do con tra to, o qual con tém cla u su -
las ad mis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra e que

aten de às de ter mi na ções da Re so lu ção nº 96/98, do
Se na do Fe de ral, a qual veda a exis tên cia de dis po si ti -
vos aten ta tó ri os à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú -
bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção, ou que im pli quem
com pen sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

iv) Expe di en te Fir ce/Co nac-99/546, de 16 de
de zem bro de 1999 cre den ci an do a ope ra ção de acor -
do com as con di ções cons tan tes da ROF nº
TA055307, com va li da de de 90 dias con ta dos da data
do ex pe di en te.

v) Pa re cer da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal –
STN (Pa re cer STN/Co ref/Di ref nº 417, de 15 de de -
zem bro de 1999) po si ci o nan do-se fa vo ra vel men te à
con tra ta ção da ope ra ção de cré di to e ates tan do a pre -
vi são do pro je to no Pla no Plu ri a nu al, nas ações do
Pro gra ma de Qu a li da de do Aten di men to na Pre vi dên -
cia So ci al, Gestão da Po lí ti ca da Pre vi dên cia So ci al e
Pre vi dên cia Com ple men tar. Infor ma, ou tros sim, que
exis te pre vi são or ça men tá ria para o pro je to no or ça -
men to do cor ren te exer cí cio. Em cum pri men to ao pre -
vis to na Re so lu ção nº 96/89, do Se na do Fe de ral, a STN 
ates ta a exis tên cia de mar gem nos li mi tes de en di vi da -
men to da União, para as su mir os en car gos fi nan ce i ros
de cor ren tes da ope ra ção, ten do fe i to cons tar do pro ces -
so e de mons tra ti vos do cál cu lo da que les li mi tes.

A STN men ci o na, ain da, a com pa ti bi li da de do
con tra to com as de ter mi na ções con ti das na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 238/98, que es ta be le ce con tro le so -
bre ope ra ções de cré di to apro va das pelo Co fix para
ga ran tir o in gres so de re cur sos ex ter nos e a res pec ti -
va con tra par ti da na ci o nal. Tam bém nes se sen ti do as
pro vi sões exis ten tes no MPAS são sa tis fa tó ri as.

No pa re cer, a STN, por fim, cha ma aten ção para a 
ne ces si da de de se rem pre vi a men te com pri das as con -
di ções es ta be le ci das no Con tra to de Emprés ti mo, re fe -
ren tes ao es ta be le ci men to do Sis te ma de Ge ren ci a -
men to Fi nan ce i ro e à ce le bra ção do ter mo de Co o pe ra -
ção en tre o MPAS e o INSS, e Da ta prev, com o ob je ti vo
de evi tar o pa ga men to da co mis são de com pro mis so;

vi) Aná li se dos Cus tos e Be ne fí ci os do Pro je to,
com a es pe ci fi ca ção das ati vi da des bá si cas, ati vi da -
des sub si diá ri as e ati vi da des ime di a tas, bem como
dos cro no gra mas fi nan ce i ros;

vii) Có pia da mi nu ta de Con tra to de Emprés ti mo 
a ser ce le bra do com o Bird.

viii) Pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da 
Na ci o nal – PGFN (Pa re cer PGFN/COF nº 48/2000)
onde co mu ni ca a mo di fi ca ção ocor ri da nos ter mos de
Re gis tro de Ope ra ções Fi nan ce i ras – ROF re la ti vo ao 
item ju ros;

ix) Expe di en te Fir ce/Co nac-C-2000/028, de 12 de
ja ne i ro de 2000, mo di fi can do a re da ção ofe re ci da no do -
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cu men to an te ri or (Fir ce/Co nac – 99/546, de 16-12-99,
item 4, aci ma) na par te re fe ren te ao item ju ros.

É o re la tó rio.

II – Voto

4 – A au to ri za ção para a con tra ta ção da ope ra ção
de cré di to ob je to da Men sa gem nº 3, de 2000, está con -
ti da nas com pe tên ci as pri va ti vas do Se na do Fe de ral,
es ta be le ci das no in ci so V do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e re gu la men ta da pela Re so lu ção nº 96/89 res ta -
be le ci da pela Re so lu ção nº 17/92, que “Dis põe so bre li -
mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in -
ter no da União, de suas au tar qui as  de ma is en ti da des
con tro la das pelo Po der Pú bli co Fe de ral e es ta be le ce li -
mi tes e con di ções para a con ces são da ga ran tia da
União em ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no”.

5 – Nes se sen ti do, o pro ces so en con tra-se ade -
qua da men te ins tru í do dele cons tan do a do cu men ta -
ção exi gi da na re so lu ção aci ma re fe ri da.

6 – O Pro je to de Assis tên cia Téc ni ca para a re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al des ti na-se a pre pa rar o
MPAS e os ór gãos a ele vin cu la das – INSS e da ta prev,
em par ti cu lar, para a se gun da par te da Re for ma da
Pre vi dên cia So ci al, aí in clu í da não ape nas a pre pa ra -
ção das nor mas de ca rá ter in fra-constitucional como
tam bém a ade qua ção dos exe cu to res às ta re fas de -
cor ren tes des sa nor ma ti za ção. Nes se con tex to, es pe -
ra-se con tar com a ex pe riên cia do Ban co Mun di al que,
em vá ri os pa í ses, co la bo rou com o tre i na men to de
pes so al e re es tru tu ra ção de ins ti tu i ções ten do em vis ta 
mo di fi car os sis te mas de pre vi dên cia so ci al. Tan to é
que as ações ine ren tes ao con tra to em tela es tão con -
fi gu ra das na mo da li da de “Le ar ning and Ino va ti on Loan 
– LIL”, vol ta das exa ta men te para a as sis tên cia téc ni ca.

7 – Tra ta-se, as sim, de pro je to de gran de im por -
tân cia para o País, con si de ran do-se a po si ção es tra -
té gi ca que hoje apre sen ta a ques tão pre vi den ciá ria
para o ajus te das con tas pú bli cas. O cus to to tal do
pro je to está es ti ma do em US$10,050,000.00 (dez mi -
lhões e cin qüen ta mil dó la res nor te-amerianos), sen -
do que a con tra par ti da na ci o nal, cal cu la da em
US$5,000,000.00 (cin co mi lhões de dó la res nor -
te-amerianos), in clui a do a ção já re a li za da pelo Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no va -
lor de US$1,200,000.00 (hum mi lhão e du zen tos mil
dó la res nor te-amerianos) em fa vor da Se cre ta ria de
Pre vi dên cia Com ple men tar.

8 – O pa re cer da PGFN e o ex pe di en te do Ban -
co Cen tral re fe ri dos, res pec ti va men te, nos itens 3 e 4
do re la tó rio, men ci o na vam que os ju ros de vi dos na
ope ra ção de cré di to es ta ri am ba se a dos na Li bor, de 6 

(seis) me ses,in ci den tes so bre o va lor do prin ci pal do
em prés ti mo, com acrés ci mo de 0,75%.

No en tan to, o pa re cer da STN e a mi nu ta do
Con tra tos de Emprés ti mo, re fe ri dos, res pec ti va men -
te, nos itens 5 e 7 do re la tó rio, fi xam os ju ros da ope -
ra ção se gun do os Cus tos dos Emprés ti mos Qu a li fi ca -
dos do se mes tre an te ri or, com acrés ci mo de 0,75%
in ci den tes so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, a par tir
de cada de sem bol so.

9 – A dis cre pân cia foi sa na da com o en vio das
re ti fi ca ções cons tan tes dos itens 8 e 9 do re la tó rio.

10 – Em face do ex pos to, so mos de pa re cer fa -
vo rá vel a con ces são da au to ri za ção ple i te a da pela
União da Men sa gem nº 3, de 2000,na for ma do se -
guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2000

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 junto ao Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD,
no va lor equi va len te a até US$5,050,000.00 
des ti na do a fi nan ci ar par ci al men te o Pro je -
to de Assis tên cia Téc ni ca para a Refor ma
da Pre vi dên cia So ci al.

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, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, re es -
ta be le ci da pela re so lu ção nº 17, de 1992, a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inter na ci o -
nal para Re cons tru ção e de sen vol vi men to – BIRD, no 
va lor equi va len te a até US$5,050,000.00 (cin co mi -
lhões e cin qüen ta mil dó la res nor te-americanos).

Pa rá gra fo úni co. A ope ra ção de cré di to au to ri -
za da no ca put des te ar ti go des ti na-se ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to de Assis tên cia Téc ni ca para
a Re for ma da Pre vi dên cia So ci al.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no, ora au to ri -
za da, será re a li za da de acor do com as se guin tes con -
di ções:

a) de ve dor/exe cu tor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil/Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al;

b) cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

c) va lor: US$5,050,000.00 (cin co mi lhões e cin -
qüen ta mil dó la res nor te-americanos;

d) pra zo: 15 (quin ze) anos;
e) ca rên cia: 5 (cin co);
f) ju ros: até 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos

por cen to) a.a. aci ma do Cus to para Emprés ti mos Qu -
a li fi ca dos do Bird, de ter mi na do no se mes tre an te ri or,
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in ci den tes so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir
de cada de sem bol so;

g) 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
mon tan te não de sem bol sa do, con ta da a par tir da data 
da as si na tu ra do con tra to;

h) ou tros en car gos:  até 1% (um por cen to) so -
bre o va lor do em prés ti mo;

I) pra zo para con clu são do pro je to:  30-6-2002;
j) pra zo para de sem bol so: 31-12-2002;
l) con di ções de pa ga men to: 
– do prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is 

e con se cu ti vas, ven cí ve is em 15-3 e 15-9 de cada
ano, sen do 19 no va lor de US$255,000.00 (du zen tos
e cin qüen ta e cin co mil dó la res nor te-americanos),
ven cen do-se a pri me i ra em 15-3 de 2005, e a úl ti ma,
no va lor de US$205,000.00 (du zen tos e cin co mil dó -
la res) em 15-9-2014;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15-3
e 15-9 de cada ano;

– da co mis são de com pro mis so: se mes tral men -
te ven ci da, em 15-3 e 15-9 de cada ano;

– dos ou tros en car gos: em uma úni ca par ce la,
após a data da as si na tu ra do con tra to.

Pa rá gra fo úni co. Os pra zos de ca rên cia e do re -
em bol so são pas sí ve is de al te ra ção, para ajus tá-los
em fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º A pre sen te au to ri za ção de ve rá ser exer ci -
da no pra zo de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, con -
ta dos da data de pu bli ca ção des ta re so lu ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de ja ne i ro de 2000. – Ney 
Su as su na, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor – Mo -
za ril do Ca val can ti – Jef fer son Pé res – José Alen -
car – La u ro Cam pos (ven ci do) – Ro ber to Sa tur ni no 
– Ante ro Paes de Bar ros – Gil ber to Mes tri nho –
Alber to Sil va – Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ro meu Tuma – José Ro ber to Arru da –
Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 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.

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

PARECER Nº 10, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 5, de 2000
(Men sa gem nº 1.992, de 21-12-1999, na
ori gem) do Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, 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$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), 
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 Se gun do Pro je to re la ti vo ao Pro gra ma 
Na ci o nal do Meio Ambi en te – PNMA II.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52 in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou a
esta Casa a Men sa gem nº 5, de 2000, 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$15.000.000,00 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 Se gun do Pro je to re la ti vo ao Pro gra -
ma Na ci o nal do Meio Ambi en te – PNMA II.

A ope ra ção de cré di to em ques tão apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

a) Va lor Pre ten di do: US$15.000.000,00 (quin ze
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

b) Mo da li da de de Emprés ti mo : ces ta de mo e -
das (cur rency pool);

c) Pra zo: apro xi ma da men te 15 anos;
d) Ca rên cia: apro xi ma da men te 5 anos e meio;
e) Amor ti za ção: 20 par ce las se mes tra is, con se -

cu ti vas, no va lor de US$750.000,00 ven cen do-se a
pri me i ra em 15 de mar ço de 2005 e a úl ti ma, no mais
tar dar, em 15 de se tem bro de 2014;

f) Ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base no cus to de cap ta ção do Ban co, apu ra dos
du ran te os seis me ses an te ri o res aos res pec ti vos
ven ci men tos, acres ci dos de uma mar gem de 0,75%;

g) Co mis são de Com pro mis so : 0,75% a.a. exi -
gi da se mes tral men te (nas mes mas da tas do pa ga -
men to dos ju ros) so bre os sal dos de ve do res não de -
sem bol sa dos, en tran do em vi gor ses sen ta dias após
a as si na tu ra do con tra to.

h) Co mis são à Vis ta: 1%, sa ca do da con ta do
em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to.

O mu tuá rio é a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
sen do a exe cu ção do con tra to co me ti da ao Mi nis té rio
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do Meio Ambi en te, que de ve rá, nas épo cas opor tu nas, 
ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao cum pri men to
do con tra to, in clu si ve me di an te a in clu são em suas
pro pos tas or ça men tá ri as das do ta ções es pe cí fi cas ao
cum pri men to das res pec tivas obri ga ções con tra tu a is.

O Pro gra ma Na ci o nal do Meio Ambi en te –
PNMA II – é di re ci o na do para o aper fe i ço a men to do
pro ces so am bi en tal no País, nos três ní ve is de go ver -
no, vi san do re sul ta dos efe ti vos na me lho ria da qua li -
da de am bi en tal e, con se qüen te men te, uma ma i or
qua li da de de vida para a po pu la ção bra si le i ra. O Pro -
gra ma foi ela bo ra do para ser exe cu ta do ao lon go de
10 anos, em três fa ses, e com re cur sos no va lor de
US$300 mi lhões. A pri me i ra fase de exe cu ção (PNMA 
II – FASE I) terá 3 anos de du ra ção e or ça men to de
US$30 mi lhões, com fi nan ci a men to do Ban co Mun di -
al (50%) e do Go ver no bra si le i ro (50%).

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela
Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral.

Acom pa nha o pe di do o Pa re cer STN/Co ref/Di -
ref nº 377, de 22 de no vem bro de 1999, da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal, que de cla rou ha ver mar gem
nos li mi tes de en di vi da men to da União para a con tra -
ta ção da ope ra ção de cré di to, e se ma ni fes tou fa vo ra -
vel men te à con tra ta ção da ope ra ção de cré di to em
aná li se, des de que seja de mons tra do jun to àque la
Se cre ta ria, a exis tên cia de re cur sos or ça men tá ri os
su fi ci en tes ao in gres so de re cur so ex ter nos, à con tra -
par ti da da União, bem como para o pa ga men to  dos
en car gos de cor ren tes, e ain da seja com pro va do o
cum pri men to sa tis fa tó rio das con di ci o na li da des con -
tra tu a is (men ci o na dos no item 10.1 do re fe ri do Pa re -
cer), en tre as qua is cabe des ta car:

a) es ta be le ci men to da Uni da de de Co or de na -
ção do Pro je to – PCU;

b) es ta be le ci men to da Co mis são de Su per vi são 
do Pro je to;

c) pelo me nos 15 con tra tos ope ra ti vos (Ter mos
de Co o pe ra ção Téc ni ca en tre a União e os Esta dos)
te nham sido as si na dos; 

d) es ta be le ci men to do Sis te ma de Mo ni to ra -
men to e Infor ma ção do Pro je to;

e) vi gên cia do Ma nu al Ope ra ci o nal; e
f) apro va ção do Pla no Anu al de Ope ra ção

para o pri me i ro ano de im ple men ta ção do Pro je to
pelo Ban co.

O Pa re cer PGFN/COF nº 1.702/99, da Pro cu ra -
do ra da Fa zen da Na ci o nal, cons ta tou que fo ram cum -
pri das as for ma li da des pré vi as à con tra ta ção es ta be -
le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral, na Re so lu ção nº 96,
de 15 de de zem bro de 1989, res ta be le ci da pela Re -
so lu ção nº 17, de 5 de ju nho de 1992, am bas do Se -
na do Fe de ral, no De cre to-Lei nº 1.312, de 15 de fe ve -

re i ro de 1974, na Por ta ria MEFP nº 497, de 27 de
agos to de 1990, al te ra da pela Por ta ria MEFP nº 650,
de 1º de ou tu bro de 1992, e nos de ma is dis po si ti vos
le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes.

Se gun do ain da a Pro cu ra do ria da Fa zen da Na -
ci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí -
ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob -
ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con -
tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e
às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen -
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

II – Voto

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da con fir -
mou o aten di men to de to das as con di ções im pos tas
pela Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral e
pe los de ma is ins tru men tos le ga is. Nada há a opor
quan to á le ga li da de da ope ra ção.

As ta xas de ju ros do em prés ti mo são fa vo rá ve is, 
es tan do aba i xo das ta xas mé di as co bra das pelo mer -
ca do fi nan ce i ro in ter na cional. A fim de evi tar o pa ga -
men to des ne ces sá rio de co mis são de com pro mis so,
jul ga mos con ve ni en te es ta be le cer que pre li mi nar men -
te à for ma li za ção dos ins tru men tos con tra tu a is de vam 
ser com pro va das pelo exe cu tor o cum pri men to das
con di ci o na li da des con tra tu a is men ci o na das no item
10.1 do Pa re cer da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

A aná li se quan to ao mé ri to do em prés ti mo é
igual men te fa vo ráel. Ele deve con tri bu ir para uma
me lho ria da qua li da de am bi en tal.

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va -
len te a até US$15,000,000.00 (quin ze mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), 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, des ti na da ao fi -
nan ci a men to par ci al do Se gun do Pro je to
re la ti vo ao Pro gra ma Na ci o nal do Meio
Ambi en te – PNMA II.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.

52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e da Re so lu ção nº 69,
de 1995, do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no 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 re fe ri dos no ca -
put se rão uti li za dos no fi nan ci a men to par ci al do Se -
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gun do Pro je to re la ti vo ao Pro gra ma Na ci o nal do Meio
Ambi en te – PNMA II.

Art. 2º Antes da for ma li za ção dos ins tru men tos
con tra tu a is, deve ser com pro va do pelo exe cu tor, me di -
an te ma ni fes ta ção pré via do BIRD, o cum pri men to das 
con di ci o na li da des con tra tu a is que cons tam da Se ção
12.2 (C) das Con di ções Ge ra is e da Se ção 5.1 da mi -
nu ta do Con tra to de Emprés ti mo.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar ti -
go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – va lor pre ten di do: US$15,000,000.00 (quin ze
milhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

II – mo da li da de de em prés ti mo: ces ta de mo e -
das (cur rency pool);

III – pra zo: apro xi ma da men te 15 anos;
IV – ca rên cia : apro xi ma da men te 5 anos e

meio;
V – amor ti za ção: 20 par ce las se mes tra is, con -

se cu ti vas, no va lor de US$750.000,00 (se te cen tos e
cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), ven cen do-se a pri me i ra em 15 de mar ço de
2005 e a úl ti ma no mais tar dar em 15 de se tem bro de 
2014;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base no cus to de cap ta ção do Ban co, apu ra dos
du ran te os seis me ses an te ri o res aos res pec ti vos
ven ci men tos, acres ci dos de uma mar gem de 0,75%
a.a.;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a.
exi gi da se mes tral men te (nas mes mas da tas do pa -
ga men to dos ju ros) so bre os sal dos de ve do res não
de sen bol sa dos, en tran do em vi gor ses sen ta dias
após a as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são à vis ta: 1%, sa ca dos da con ta
do em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de ja ne i ro de 2000. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor – Gil -
ber to Mes tri nho – Alber to Sil va – Pa u lo Sou to –
Ante ro Paes de Bar ros – Ro ber to Sa tur ni no – José
Alen car – Edu ar do Su plicy – Ro meu Tuma – Pe dro
Piva – Ro me ro Jucá – Fre i tas Neto – José Ro ber to
Arru da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 1.312 DE 15
DE FEVEREIRO DE 1974

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a dar a
ga ran tia do Te sou ro Na ci o nal a ope ra -
ções de cré di tos ob ti dos no ex te ri or,
bem como, a con tra tar cré di tos em mo e -
da es tran ge i ra, nos li mi tes que es pe ci fi -
ca, con so li da in te i ra men te a le gis la ção
em vi gor so bre a ma té ria, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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
Re so lu ção nºs 2, 3 e 4, de 2000, 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 cin co dias úte is para re ce bi men to de emen -
das.

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 Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000

Alte ra o art. 104 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 104 da Cons ti tu i ção Federal pas sa 

a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 104. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. ..................................
I – um ter ço den tre Ju í zes dos Tri bu -

na is Re gi o na is Fe de ra is, ob ser va do o li mi te 
de 4 (qua tro) por re gião, e um ter ço den tre
De sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti -
ça, ob ser van do o li mi te de 4 (qua tro) por
es ta do, in di ca dos em lis ta trí pli ce, para
cada vaga, res pe i ta da a clas se de ori gem,
ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal.

Jus ti fi ca ção

A re a li da de da atu al com po si ção do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça con tra ria a von ta de do le gis la dor
dis pos ta no art. 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral. O co e -
fi ci en te de 1/3 das va gas des ti na das aos Ju í zes dos
Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e ou tro 1/3 com posto
por De sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus tiça tem
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sido na prá ti ca mo di fi ca do pela re a li da de do ins tru -
men to de no mi na do “quin to” pre vis to no art. 94 da CF.

A re la ção aba i xo dos 33 Mi nis tros do STJ re ve la
a ori gem e a pro ce dên cia não per mi tin do que pa i re

dú vi das so bre a re a li da de que esta PEC pre ten de
con tri bu ir no aper fe i ço a men to da de mo cra cia das ins -
ti tu i ções bra si le i ras.
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Da sim ples le i tu ra de duz-se que pro ce de a re -
gião Cen tro-Oeste, mais exa ta men te do Dis tri to Fe -
de ral, 9 Mi nis tros; Su des te 10 Mi nis tros, sen do 1 do
Espí ri to San to, 3 de Mi nas Ge ra is, 3 do Rio de Ja ne i ro 
e 3 de São Pa u lo; re gião Sul 7, 2 Mi nis tros por San ta
Ca ta ri na, 2 por Rio Gran de do Sul e 2 pelo Pa ra ná; re -
gião Nor des te 7, 1 por Per nam bu co, 1 pelo Rio Gran -
de do Note, 1 pelo Ser gi pe, 2 pela Ba hia e 1 ori un do
do Pi a uí e ne nhum Mi nis tro pro ce den te dos es ta dos
da re gião Nor te.

É de to dos sa bi do que as cen dem aos Tri bu na is
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, ad vo ga dos, in di ca -
dos em lis ta sex tu pla pe los ór gãos de re pre sen ta ção
das res pec ti vas clas ses. Indi ca dos por suas res pec ti -
vas clas ses pres su põem-se que ad vo ga dos e pro mo -
to res pre ser vam a re pre sen ta ção e a con fi an ça atri -
bu í da por seus pa res de ori gem – que, afi nal, não são
os Ma gis tra dos, es tes in gres sos por con cur sos de
pro va. Ocor re que, ra pi da men te fun dem-se numa úni -
ca hi e rar quia, os to ga dos pro mo to res, ad vo ga dos e
ju í zes, in sis to, con cur sa dos para este mis ter.

No me a dos para to mar as sen to na Cor te Su pe ri -
or de Jus ti ça advi rão no va men te os re pre sen tan tes
dos Advo ga dos, do Mi nis té ri os Pú bli cos e dos Tri bu -
na is que, já de mons tra mos, guar dam em sua cons ti -
tu i ção a pre sen ça dos in di ca dos Advo ga dos e Pro -
mo to res.

De fá cil per cep ção con clu ir que, na for ma da lei,
é mais be ne vo len te e por ta de aces so via Re pre sen -
ta ção em pre ju í zo dos que che ga ram a Ma gis tra tu ra
via dis pu ta dís si mo con cur so pú bli co.

Des ta que a im por tân cia da pre sen ça de ad vo -
ga dos e pro mo to res que ar du a men te apor tam para
os Tri bu na is o sa cer dócio ati vo, in tran si gen te e com -
pe ten te a fa vor do bem co mum. Não obs tan te a pre -
sen ça ga ran ti da de um ter ço da que las não de ve rá pre -
ju di car a su bi da dos que, de mons tran do igual men te
con du ta ili ba da e no tá vel sa ber ju rí di co, as cen de ram
a vaga da ma gis tra tu ra com pro van do seus co nhe ci -
men tos em exa us ti vas se le ções de pro vas e tí tu los.

Por fim é sa lu tar re i te rar que me lhor aprou ve rá à 
or ga ni za ção ju di ciá ria do Bra sil em fa vor da de mo cra -
cia e da pró pria Na ção bra si le i ra a ob ser vân cia da ri -
que za do prin ci pio fe de ra lis ta. Se rico é pos su ir um
re gi me fe de ra lis ta mais pro ve i to so será ga ran tir na
com po si ção ge ral dos Mi nis tros re pre sen ta ção dos
ho mens e mu lhe res de no tá vel sa ber ju rí di co de to -
das as re giões do Bra sil. A pre sen ça de to dos os ele -
men tos do pen sa men to e da cul tu ra bra si le i ra per mi ti -
rá aos jul ga do res me lhor de ci dir à luz da Cons ti tu i ção
Fe de ral, dos cos tu mes e das con ven ções in ter na ci o -

na is a que o Bra sil está obri ga do obe de cer e as sim
en fren tar os de sa fi os do novo mi lê nio.

Sala de Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val can ti – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Jef fer -
son Pé res – Te o to nio Vi le la Fi lho – Pa u lo Har tung
– Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho – He lo í sa He le na –
Ra mez Te bet – Ma ria do Car mo Alves – Ma gui to
Vi le la – La u ro Cam pos – Mar lu ce Pin to – Osmar
Dias – Pa u lo Sou to – Djal ma Bes sa – Alber to Sil va
– Amir Lan do – José Alen car – Agne lo Alves – Ma -
ri na Sil va – Ge ral do Cân di do – Lu zia To le do – Ber -
nar do Ca bral – Iris Re zen de.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO III
Do Po der Ju di ciá rio

SEÇÃO III
Do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça

(Art. 104)
Art. 104. O Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça com -

põe-se de, no mí ni mo, trin ta e três Mi nis tros.
Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu -

nal de Jus ti ça se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, en tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin co 
e me nos de ses sen ta e cin co anos, de no tá vel sa ber
ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro va da a es -
co lha pelo Se na do Fe de ral, sen do:

I – um ter ço en tre ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na -
is Fe de ra is e um ter ço en tre de sem bar ga do res dos
Tri bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce ela bo -
ra da ele bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;

II – um ter ço, em par tes igua is, en tre ad vo ga dos
e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta du al,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da men te,
in di ca dos na for ma do art. 94.

(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.
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So bre a mesa, pro je tos 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 lido os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 9, DE 2000

Alte ra o art. 2º da Lei nº 8.001, de 13
de mar ço de 1990, que “De fi ne os per -
cen tu a is da dis tri bu i ção da com pen sa -
ção fi nan ce i ra de que tra ta a Lei nº 7.990, 
de 28 de de zem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – 12% (doze por cen to) para o De -

par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral
(DNPM), que des ti na rá 2% (dois por cen to)
à pro te ção am bi en tal nas re giões mi ne ra do -
ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro do
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is (IBAMA) ou de ou tro ór gão fe de ral
com pe ten te que o subs ti tu ir, e 3% (três por
cen to) ao fi nan ci a men to de pro je tos de am -
pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi -
men to tec no ló gi co apli ca dos à ex plo ra ção e
ao be ne fi ci a men to de re cur sos mi ne ra is, por 
in ter mé dio do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -
no lo gia (NR)

§ 3º .......................................................
§ 4º .......................................................
§ 5º Do to tal de re cur sos des ti na dos

ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, se rão 
apli ca dos no mí ni mo 40% (qua ren ta por
cen to) em pro je to de am pa ro à pes qui sa e
ao de sen vol vi men to tec no ló gi co nas re giões 
Nor te e Nor des te, me di an te con vê ni os ce le -
bra dos com uni ver si da des e cen tros de pes -
qui sas ne las se di a dos."

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

Jus ti fi ca ção

A exis tên cia de uma ade qua da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co deve ser peça
fun da men tal de qual quer es tra té gia de de sen vol vi -

men to na ci o nal, es pe ci al men te se esta al me jar a in te -
gra ção com pe ti ti va do se tor pro du ti vo nos mer ca dos
in ter na ci o na is.

Ora, o fi nan ci a men to da pes qui sa ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca vem sen do fe i to, tra di ci o nal men te, em
nos so País, por in ter mé dio da sub mis são pelo in te -
res sa do, de um pro je to de pes qui sa a uma agên cia
go ver na men tal de fo men to. Cha ma-se a isso aten di -
men to à de man da es pon tâ nea. Re cen tes da dos for -
ne ci dos pelo Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia re ve -
lam que hou ve uma es tag na ção dos dis pên di os do
Go ver no Fe de ral em pes qui sa e de sen vol vi men to
nos úl ti mos anos, se des con tar mos dos gas tos to ta is
do va lo res re fe ren tes à re nún cia fis cal do Go ver no,
con se qüên cia da con ces são de in cen ti vos fis ca is ao
se tor pro du ti vo.

No que se re fe re aos gas tos efe tu a dos es pe ci fi -
ca men te pelo Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, te -
mos, no ano de 1997, um to tal de R$1,08 bi lhão (a
pre ços cor ren tes); já em 1998, te mos R$0,97 bi lhão,
e em 1999, R$1,06 bi lhão.

Para in ver ter esse qua dro, tor na-se ne ces sá rio
em pre en der es for ços para au men tar os re cur sos des -
ti na dos a aten der o que se cos tu ma de no mi nar de -
man da in du zi da em pes qui sa e de sen vol vi men to,
aque la re a li za da com base em me tas e ob je ti vos es -
ta be le ci dos em fun ção de sua re per cus são so ci al e
eco nô mi ca.

No caso em tela, tra ta-se de in du zir ins ti tu i ções
de pes qui sa, uni ver si da des e em pre sas a de sen vol -
ve rem pro je tos de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca
que vi sem ao apri mo ra men to das ati vi da des de ex tra -
ção e be ne fi ci a men to de re cur sos mi ne ra is, por meio
da alo ca ção de re cur sos pú bli cos es pe ci fi ca men te
des ti na dos a esse fim.

O pa ga men to de in de ni za ção pelo apro ve i ta -
men to de re cur sos mi ne ra is é prin cí pio con sa gra do
na Cons ti tu i ção Fe de ral, que, em seu art. 20, § 1º, as -
se gu ra 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, o di re i to a par ti ci pa ção no re sul ta do da ex plo -
ra ção de re cur sos mi ne ra is ou a com pen sa ção fi nan -
ce i ra por essa ex plo ra ção.

Esse pre ce i to cons ti tu ci o nal está re gu la men ta -
do pela Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 1989,
cujo art. 6º fixa o mon tan te de re fe ri da com pen sa ção
fi nan ce i ra em até 3% (três por cen to) so bre o va lor do
fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da co mer ci a li za ção do
pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro -
ces so de be ne fi ci a men to e an tes de sua trans for ma -
ção in dus tri al.
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Pos te ri or men te, a Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990, em seu art. 2º, de fi niu o per cen tu al da com -
pen sa ção fi nan ce i ra para as di fe ren tes clas ses de
subs tân ci as mi ne ra is e a for ma da sua dis tri bu i ção
en tre o Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni cí pi os e
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta da União. Nes sa dis -
tri bu i ção, ca bem ao De par ta men to Na ci o nal de Pro -
du ção Mi ne ral (DNPM) 12% do to tal ar re ca da do, dos
qua is 2% de ve rão ser des ti na dos ao Insti tu to Bra si le i -
ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no -
vá ve is (IBAMA), para o apo io a pro je tos de pro te ção
am bi en tal nas áre as mi ne ra do ras.

Não fo ram pre vis tos, en tre tan to, re cur sos para
fi nan ci ar pro je tos de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec -
no ló gi co do se tor de mi ne ra ção, o que nos pa re ce
uma gra ve la cu na da le gis la ção, con si de ran do que o
se tor ca re ce de pes qui sas que le vem a ino va ções
tec no ló gi cas ca pa zes de au men tar a pro du ti vi da de
das ope ra ções e de agre gar va lor ao pro du to fi nal.

É essa a la cu na que o pre sen te pro je to de lei
pre ten de sa nar, ao dar nova re da ção ao in ci so III do §
2º do art. 2º da que la lei, acres cen tan do-lhe dis po si ti -
vo de ter mi nan do que 3% (três por cen to) dos re cur -
sos per ten cen tes ao DNPM, pro ve ni en tes da ar re ca -
da ção da com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção
de re cur sos mi ne ra is, se jam des ti na dos ao Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia – MCT, para fi nan ci ar pro je -
tos de am pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi -
men to tec no ló gi co apli ca dos à ex plo ra ção e ao be ne -
fi ci a men to de re cur sos mi ne ra is.

Acres cen ta-se, tam bém, dis po si ti vo pri vi le gi an -
do o em pre go dos re cur sos alo ca dos ao MCT em ins -
ti tu i ções de pes qui sa se di a das nas re giões Nor te e
Nor des te. Essa pro pos ta está ba se a da no fato de es -
sas re giões se rem his to ri ca men te dis cri mi na das na
re par ti ção das ver bas go ver na men ta is des ti na das ao
am pa ro a ati vi da des de pes qui sa e de sen vol vi men to
e à for ma ção de pes qui sa do res, como é do am plo co -
nhe ci men to dos Se nho res Se na do res.

A esse res pe i to, da dos di vul ga dos pelo Mi nis té -
rio da Edu ca ção – MEC/Ca pes, re fe ren te a 1996, re -
ve lam, por exem plo, que nas re giões Sul e Su des te
con cen tram-se 82,5% dos pro gra mas de
pós-graduação, en quan to que ali se en con tram ape -
nas 57,8% da po pu la ção; para as re giões Nor te e
Nor des te, es sas pro por ções são de 13,3% dos pro -
gra mas para 35,7% da po pu la ção.

No mes mo sen ti do apon tam da dos do Con se lho 
Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi -
co – CNPq re fe ren tes a 1997, no to can te ao dis pên dio 
em bol sas e apo io à pes qui sa: as re giões Sul e Su -
des te con cen tram nada me nos que 78% dos re cur sos 

de fo men to da que la agên cia, en quan to Nor te e Nor -
des te fo ram con tem pla dos com ape nas 14%. A dis -
tor ção che gou a tal pon to que hoje a re gião Su des te
con tro la pra ti ca men te todo o sis te ma de apo io à pes -
qui sa no País: são des sa re gião 118 dos 159 pro fis si -
o na is que, por meio de co mi tês as ses so res, de fi nem
a des ti na ção dos re cur sos fi nan ce i ros de pes qui sa e
pós-graduação do CNPq. Tam bém na Ca pes são ma -
i o ria os re pre sen tan tes da re gião Su des te, que de ti -
nham, em 1996, 29 dos 42 lu ga res, sen do que não
ha via re pre sen tan te da re gião Nor te.

Qu an to à Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos –
FINEP, da dos re fe ren tes a 1996 re ve lam que as re -
giões Sul e Su des te con cen tram nada me nos que
85,3% das ope ra ções con tra ta das, fi can do as re giões 
Nor te e Nor des te com ape nas 8,8%, qua se dez ve zes 
me nos. Re sul ta dos mu i to se me lhan tes são ob ti dos
dos da dos re fe ren tes às ope ra ções con tra ta das pelo
Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co – PADCT e pelo Fun do Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT, co -
or de na dos pelo Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

As dis tor ções são enor mes. São mais do que
nun ca ne ces sá ri as ini ci a ti vas que vi sem a ins ta lar po -
lí ti cas as si mé tri cas que pos sam cor ri gir as ro tas que o 
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al ge rou em nos so 
País. Re co nhe ce-o a pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral, já
no seu art. 3º, ao eri gir como prin cí pio fun da men tal da 
Re pú bli ca a re du ção das de si gual da des so ci a is e re -
gi o na is, as sim como no art. 165, § 7º, ao de ter mi nar
que 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, terá 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. E o Par la men to tem um pa pel es sen -
ci al a de sem pe nhar nes sa tran si ção.

Em face do ex pos to, e cer tos de ser esta uma
ini ci a ti va de gran de al can ce para o de sen vol vi men to
ci en tí fi co e tec no ló gi co do País e a su pe ra ção das de -
si gual da des re gi o na is, es pe ra mos con tar com o apo -
io dos no bres Se na do res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ade mir Andra de 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan -
ce i ra pelo re sul ta do de ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri -
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res -
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pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for ma con ti nen -
tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca ex -
clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is da dis tri bu i -
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 
1989, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção fi -

nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra men to lí -
qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í dos os tri -
bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to
mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as de se gu ros.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2000

Sus ta ato do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da que au to ri zou o re fi nan ci a men to 
dos tí tu los pú bli cos de res pon sa bi li da de
do Te sou ro do Esta do de Per nam bu co
emi ti dos para o pa ga men to de pre ca tó ri -
os ju di ci a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica sus ta do o ato do Mi nis tro de Esta do

da Fa zen da que au to ri zou o re fi nan ci a men to dos tí tu -
los pú bli cos de res pon sa bi li da de do Te sou ro do Esta do 
de Per nam bu co emi ti dos para o pa ga men to de pre ca -
tó ri os ju di ci a is, ao am pa ro do pa rá gra fo úni co do art.
33 do Ato da Dis po si ção Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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

Jus ti fi ca ção

O pa rá gra fo úni co do art. 33 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as au to ri zou as uni da -
des da Fe de ra ção a emi tir tí tu los de suas res pec ti vas
dí vi das pú bli cas para a li qui da ção de pre ca tó ri os ju di -
ci a is pen den tes de pa ga men to quan do da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

Em face das sus pe i tas de ir re gu la ri da des na
apli ca ção do dis po si ti vo aci ma ci ta do, o Se na do Fe -
de ral ins ta lou uma co mis são par la men tar de in qué ri -

to, a CPI dos Pre ca tó ri os, cujo re la tó rio fi nal, apro va -
do em ju lho de 1997, con clui pela ile ga li da de das
emis sões re a li za das por di ver sos es ta dos e mu ni cí pi -
os, den tre as qua is se en con tra va aque la efe tu a da
pelo Te sou ro do Esta do de Per nam bu co.

Pos te ri or men te, esta Casa apro vou a Re so lu -
ção nº 78, de 1998, que, em seu art. 12, § 3º, pro i bia o
re fi nan ci a men to de tais tí tu los. Esse dis po si ti vo foi al -
te ra do pela Re so lu ção nº 22, de 1999, pas san do o re -
fi nan ci a men to a ser per mi ti do des de que os es ta dos e 
mu ni cí pi os emis so res com pro vas sem a to ma da das
pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is vi san do o res sar ci -
men to dos pre ju í zos ca u sa dos pe las ir re gu la ri da des
apon ta das pela CPI.

Nos ter mos da men ci o na da Re so lu ção nº 78, de 
1998, que dis põe so bre os li mi tes e con di ções para o
en di vi da men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, a emis são ou o re fi nan ci a men to de tí tu los 
pú bli cos é uma ope ra ção de cré di to su je i ta a au to ri za -
ção es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral, me di an te a pro -
mul ga ção de uma re so lu ção pró pria. A pos si bi li da de
de re fi nan ci a men to de que tra ta o § 3º do art. 12 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, com a re da ção dada pela
Re so lu ção nº 22, de 1999, não sig ni fi ca uma au to ri za -
ção pré via. For çar tal tipo de in ter pre ta ção é um ato
de má-fé que des de nha da in te li gên cia dos mem bros
des ta Casa.

Assim, o Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ao au -
to ri zar o re fi nan ci a men to dos tí tu los pú bli cos emi ti dos 
pelo Esta do de Per nam bu co ao am pa ro do pa rá gra fo
úni co do art. 33 do ADCT exor bi tou de suas atri bu i -
ções e usur pou a com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral ca pi tu la da no in ci so VII do art. 52 da CF, ra -
zão pela qual pro po nho o pre sen te pro je to de de cre to
le gis la ti vo com ful cro no in ci so V do art. 49 da mes ma
CF, que reza:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

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

..............................................................
V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po -

der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu -
la men tar ou dos li mi tes da de le ga ção le gis -
la ti va;

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

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

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres Pa res para a apro va ção da pre sen te pro po -
si ção.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ro ber to Re quião.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla -
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir que for ças es -
tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele
per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca -
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vi ce-Presidente
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti -
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi -
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti co sub sí dio para os De pu ta dos

Fe de ra is e os Se na do res, ob ser va do o que dis põem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar os sub sí di os do Pre si den te e do Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta -
do, ob ser va do o que dis põem os arts. 37, XI, 39, § 4º,
150, II, 153, III e 153, § 2º, I;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia 
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros 
Po de res;

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri -
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra -

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.
....................................................................................

*Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral;

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa -
bi li da de e os Mi nis tros de Esta do nos cri mes da mes -
ma na tu re za co ne xos com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e
o Advo ga do-Geral da União nos cri mes de res pon sa -
bi li da de;

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
EC Nº 

a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in -
di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to,

após ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che -
fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co Fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te, 
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;
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XII – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -

men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção de 
car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e a ini -
ci a ti va de lei para a fi xa ção da res pec ti va re mu ne ra -
ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na lei
de di re tri zes or ça men tá ri as;

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli -
ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que so -
men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do Se -
na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção, por
oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca, sem
pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.
....................................................................................

Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

....................................................................................
Art. 33. Res sal va dos os cré di tos de na tu re za ali -

men tar, o va lor dos pre ca tó ri os ju di ci a is pen den tes de 
pa ga men to da data da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção,
in clu í do o re ma nes cen te de ju ros e cor re ção mo ne tá -
ria, po de rá ser pago em mo e da cor ren te, com atu a li -
za ção, em pres ta ções anu a is, igua is e su ces si vas, no 
pra zo má xi mo de oito anos, a par tir de 1º de ju lho de
1989, por de ci são edi ta da pelo Po der Exe cu ti vo até
cen to e oi ten ta dias da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Po de rão as en ti da des de ve do -
ras, para o cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go,
emi tir, em cada ano, no exa to mon tan te do dis pên dio,
tí tu los de dí vi da pú bli ca não com pu tá ve is para efe i to
do li mi te glo bal de en di vi da men to.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998 (**)

Dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, 
in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus
li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos e do Dis -

tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a men to ao am pa ro da 
Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e a dos Mu -
ni cí pi os po de rá ser paga em até tre zen tas e ses sen ta
pres ta ções men sa is e su ces si vas, nos ter mos de

con tra to que vier a ser fir ma do en tre a União e a res -
pec ti va uni da de fe de ra da.

§ 1º A ob ten ção de re fi nan ci a men to de que tra ta
o ca put para os tí tu los pú bli cos emi ti dos para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is é con di ci o na da à com -
pro va ção, pelo Esta do ou pelo Mu ni cí pio emis sor, da
re gu la ri da de da emis são, me di an te apre sen ta ção de
cer ti dão a ser ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas a que 
es te ja ju ris di ci o na do, acom pa nha da de toda a do cu -
men ta ção ne ces sá ria, com pro van do a exis tên cia dos
pre ca tó ri os em 5 de ou tu bro de 1988 e seu en qua dra -
men to no art. 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, bem como a efe ti va uti li za ção dos
re cur sos cap ta dos em emis sões si mi la res, an te ri or -
men te au to ri za das pelo Se na do Fe de ral, no pa ga -
men to dos pre ca tó ri os de fi ni dos pelo ci ta do dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal.

§ 2º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos para pa ga men -
to de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
que não cum pri rem o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or,
so men te po de rão ser re fi nan ci a dos para pa ga men to
em cen to e vin te par ce las igua is e su ces si vas.

§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de de -
zem bro de 1995, para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di -
ci a is, nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, não são pas sí ve is de
qual quer re fi nan ci a men to, de ven do ser res ga ta dos
em seu ven ci men to.

§ 4º As uni da des fe de ra das que ti ve rem sua dí -
vi da mo bi liá ria re fi nan ci a da pela União, não mais se -
rão au to ri za das a emi tir no vos tí tu los.
....................................................................................

(**) Con so lida ção das al te ra ções pro mo vi das pe las Re so lu ções
nºs 93/98, 18, 22 e 28, de 1999.

(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) – 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 Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 13, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 49, in ci so X e 50

da Cons ti tu i ção Bra si le i ra com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so li -
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ci ta das ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções as se guin tes
in for ma ções:

1 – Qu a is as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções e pela Ana tel vi san do co i bir
que a Embra tel vol te a blo que ar o si nal da TV Cul tu ra, 
emis so ra de te le vi são man ti da pelo Go ver no do Esta -
do de São Pa u lo?

2 – Qu a is os me i os de que a Ana tel dis põe para
co i bir pos sí ve is abu sos que pos sam ser co me ti dos
pela Embra tel em face do seu po der mo no po lis ta de
trans mis são dos si na is de lon ga dis tân cia no Bra sil?

Jus ti fi ca ção

Em 17 de de zem bro, a Embra tel con se guiu na
jus ti ça uma li mi nar que lhe per mi tiu o cor te do si nal da 
TV Cul tu ra – RTC, de i xan do com isso as emis so ras
par ti ci pan tes da RPTV – Rede Pú bli ca de Te le vi são,
sem pro gra ma ção. A Embra tel ale gou que a RTC
atra sou o pa ga men to de par te de uma dí vi da de
R$5,8 mi lhões que a emis so ra tem para com a em -
pre sa. Qu a tro dias de po is, a Fun da ção Pa dre Anchi e -
ta, man te ne do ra da RTC, con se guiu uma au to ri za ção 
ju di ci al para que seu si nal fos se res ta be le ci do. Entre -
tan to, no dia 29 de de zem bro, a Embra tel no va men te
con se guiu der ru bar o si nal só res ta be le cen do-o sete
dias de po is.

A RTC re co nhe ce a dí vi da, mas só pode hon rar
par te dela: R$3 mi lhões que fo ram pa gos com a aju da 
do go ver no pa u lis ta. O acor do para pa ga men to do dé -
bi to da RTC para com a Embra tel teve o aval do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções, da Se cre ta ria de Co mu ni ca -
ção So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca e da Se cre ta -
ria da Fa zen da do Go ver no de São Pa u lo. A emis so ra 
edu ca ti va vem pa gan do par te das par ce las e, con for -
me re la to da di re ção da Fun da ção Pa dre Anchi e ta, a
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia da
Re pú bli ca en vi ou um co mu ni ca do à di re ção da
Embra tel in for man do a de ter mi na ção do Go ver no Fe -
de ral em au xi li ar a TV Cul tu ra no pa ga men to do prin -
ci pal da dí vi da a par tir des te mês de ja ne i ro.

A Embra tel é uma con ces si o ná ria de te le co mu -
ni ca ções em re gi me pú bli co. Ocor re que es ses ser vi -
ços não po dem so frer in ter rup ções in jus ti fi ca das. A
ati tu de da Embra tel de sus pen der a pres ta ção dos
ser vi ços ao in vés de co brar seus even tu a is cré di tos
foi ar bi trá ria, im pli can do em cons tran gi men to des ne -
ces sá rio e im pe din do a fru i ção dos ser vi ços não ape -
nas da RTC, mas tam bém do pú bli co em ge ral. Além
dis so é ine gá vel o ris co de dano ir re pa rá vel em face
dos abrup tos cor tes nos si na is da RTC, que re co nhe -
ci da men te, pres ta ser vi ços da mais alta qua li da de e
está à fren te de rede pú bli ca de te le vi são, trans mis so -

ra de TV edu ca ti va para vá ri os Esta dos da Fe de ra -
ção.

Enquan to, por um lado, a RTC é agra ci a da com
o prê mio Emmy, uma das mais im por tan tes hon ra ri as
da te le vi são, por ou tro, há de se con si de rar a po si ção
mo no po lis ta exer ci da pela Embra tel. Sen do as sim, as 
in for ma ções aqui so li ci ta das são de gran de im por tân -
cia para que pos sa mos evi tar que ar bí tri os des sa or -
dem se re pi tam.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 14, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 216 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, seja so li ci ta do à INB –
Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A., em Re sen de,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, na pes soa do Exce len tís si -
mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, ob je ti van do
o en vio a esta Casa, as se guin tes in for ma ções:

• Com re la ção ao trans por te:
– O trans por te de ma te ri al ra di o a ti vo

está sen do re a li za do den tro dos pa drões de
se gu ran ça e cu i da dos téc ni cos?

– O Mi nis té rio tem co nhe ci men to da
exis tên cia de trans por te clan des ti no em es -
tra da cons tru í da para vi a bi li zar este trans -
por te en tre o Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is, 
que des res pe i ta Lei Mu ni ci pal de Cal das?

• Com re la ção à pro pos ta de tra ta men -
to quí mi co da mo na zi ta, ex tra í da das ins ta -
la ções da INB no nor te do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, no Mu ni cí pio de Cal das – MG:

– foi fe i to al gum Estu do de Impac to
Ambi en tal para a ins ta la ção da fá bri ca de
tra ta men to quí mi co da mo na zi ta? Em caso
afir ma ti vo, a INB pode for ne cer uma có pia
com ple ta?

– qual a to ne la gem pre vis ta de mo na -
zi ta a ser en vi a da para suas ins ta la ções co -
nhe ci das como CIPC (Com ple xo Indus tri al
de Po ços de Cal das) nos pró xi mos: 1 ano /
2 anos / 4 anos e 10 anos?

– qua is os pro du tos que a INB pre ten -
de pro du zir, a par tir da mo na zi ta, no CIPC
nos pró xi mos: 1 ano / 2 anos / 4 anos e 10
anos?

– qual a uti li za ção pre vis ta para o tó rio
ex tra í do da are ia mo na zí ti ca?
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– qua is as pre vi sões de re ce i tas, ori un -
das do CIPC, que a INB pre ten de au fe rir
nos pró xi mos: 1 ano/2 anos/4 anos e 10
anos?

– qual a pre vi são de ge ra ção de re je i tos 
nos pró xi mos: 1 ano/2 anos/4 anos e 10
anos? Qual o des ti no fi nal des ses re je i tos?

Como a di re ção da INB per mi tiu que a cava da 
mina de suas  ins ta la ções do CIPC fos se inun da da? 
Gos ta ría mos que os se guin tes pon tos fos sem es cla -
re ci dos:

– qual a to ne la gem de mi né rio que ain da res tou
na mina?

– por quê a mina foi inun da da sem que a INB re -
ti ras se o mi né rio ain da exis ten te na mes ma?

– qual o es tu do téc ni co que fun da men tou a de ci -
são de inun dar a cava da mina?

– por meio de que ins tru men to a CNEN – Co -
mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar – au to ri zou a
inun da ção?

– qua is os es tu dos que fo ram re a li za dos e que
ga ran tem que a inun da ção da mina não afe ta, ou afe -
ta rão, o len çol freá ti co e o meio am bi en te da re gião?

– qual a ga ran tia que a INB ofe re ce no sen ti do
de as se gu rar que a ação das águas na ca i xa da mina
não so lu bi li za, além do urâ nio e ra di o nu clí de os, uma
sé rie de me ta is pe sa dos que, po ten ci al men te po de -
rão ca u sar da nos ao meio am bi en te?

Com re la ção a fá bri ca de áci do e de ma is ins ta la -
ções:

– qual a si tu a ção atu al no que diz res pe i to às
con di ções de ope ra ção e ma nu ten ção?

– qua is os ris cos que po dem pro vo car ao meio
am bi en te no caso de um pos sí vel aban do no?

– qua is as eta pas pre vis tas para seu des mon te
no caso de en cer ra men to de fi ni ti vo de ati vi da des?

Com re la ção à Ba cia de Re je i tos:
– qual é a to ta li da de de sua área e vo lu me?
– qual o tipo de ma te ri al pre vis to a ser de po si ta -

do na con cep ção ori gi nal do pro je to?
– qua is os ma te ri a is que atu al men te se en con -

tram de po si ta dos?
– em al gum pe río do foi de po si ta do a cha ma da

Tor ta II em seu in te ri or?
– qual o ris co po ten ci al que a Ba cia pode ofe re -

cer no caso do en cer ra men to (aban do no) das ati vi da -
des da INB?

Com re la ção à pro pos ta de ins ta la ção de uma
fá bri ca da Pa ra na pa ne ma:

– qua is as ma té ri as-primas, e res pec ti vas to ne -
la gens, pre vis tas a se rem en vi a das para o CIPC nos
pró xi mos: 1 ano/2 anos/4 anos e 10 anos?

– qua is os pro du tos fi na is a se rem pro du zi dos
nos pró xi mos: 1 ano/2 anos/4 anos e 10 anos?

– qua is os re je i tos (quan ti da des e es pe ci fi ca -
ções fí si cas e quí mi cas) a se rem ge ra dos nos pró xi -
mos: 1 ano/2 anos/4 anos e 10 anos?

– qual o des ti no pre vis to dos re je i tos ge ra dos?
– qual o uso que pre ten dem dar para a ba cia de

re je i to?
– com re la ção a es tra da que a INB man dou

cons tru ir para fa ci li tar a li ga ção de suas ins ta la ções
com o Mu ni cí pio de Cal das:

– qual a sua qui lo me tra gem to tal?
– qua is as ati vi da des fu tu ras pre vis tas para as

ins ta la ções?
– qual a pre vi são de pes so al a ser alo ca do, caso 

a em pre sa pas se a ope rar no vas ati vi da des nas ins ta -
la ções?

– exis te pro je to de ta lha do para o des co mis si o -
na men to do CIPC quan do do tér mi no de suas ati vi da -
des? Em caso afir ma ti vo, exis te a pos si bi li da de de ser 
en ca mi nha da uma có pia?

– com re la ção à po lí ti ca de tra ta men to de re je i to:
– o que pre ten de fa zer para o ar ma ze na men -

to/tra ta men to do ma te ri al ra di o a ti vo aban do na do em
suas ins ta la ções de Bu e na?

– o que a INB pre ten de fa zer para o ar ma ze na -
men to/tra ta men to do ma te ri al ra di o a ti vo pro ve ni en te
do des co mis si o na men to das ins ta la ções de San to
Ama ro/SP?

– o que a INB pre ten de fa zer para o ar ma ze na -
men to/tra ta men to do ma te ri al hoje es to ca do em suas
ins ta la ções de Inter la gos/GP e, o que a INB pre ten de
fa zer para o ar ma ze na men to/tra ta men to do ma te ri al
ra di o a ti vo hoje es to ca do em suas ins ta la ções de Cal -
das?

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – De con -
for mi da de com o in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no, os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa para de ci são.

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 no bre 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, 
gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, na hora ade qua da.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to, como pri me i ro ora dor, na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te, para fa zer a sua co mu ni ca ção
ina diá vel, quan do dis po rá de cin co mi nu tos.

Pas sa mos à lis ta de ora do res. 
Tem a pa la vra, como pri me i ro ora dor ins cri to, o

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por per mu ta com o
Se na dor Ra mez Te bet. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de aden trar o as sun to do meu pro nun ci a men to de
hoje, que ro fa zer o re gis tro da apro va ção de um re -
que ri men to de mi nha au to ria, com o apo i a men to de
ou tros tre ze Srs. Se na do res, pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, con vi dan do o Sr.
Andrea Ca la bi, Pre si den te do BNDES, para pres tar
es cla re ci men tos àque la Co mis são prin ci pal men te a
res pe i to dos in ves ti men tos dos re cur sos da que le
Ban co em 1998, que des ti nou 80% para as re giões
Sul e Su des te, por tan to para sete Esta dos, e ape nas
20% para as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, 
ou seja, para vin te Esta dos.

Espe ro que, com esse con vi te, o nos so Pre si -
den te do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al pos sa não só es cla re cer o que vem
sen do fe i to por esse Ban co, como di zer das suas pro -
pos tas para mu dar esta re a li da de, que re pu to ne fas ta
para a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is em
nos so País, o que é um di ta me cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o tema
que me traz hoje à tri bu na diz res pe i to à sa ú de no
Bra sil. Embo ra seja mé di co, pou cas ve zes ocu po a
tri bu na para abor dar esse tema, já que tan tos ou tros
ilus tres Par la men ta res, como o Se na dor Tião Vi a na
aqui pre sen te, abor dam-no com mu i ta fre qüên cia.
Po rém, di an te do qua dro atu al, com o re cru des ci men -
to de do en ças já afas ta das das es ta tís ti cas mé di cas
de nos so País, como é o caso da den gue e da fe bre
ama re la, sou le va do a fa zer uma aná li se e uma crí ti ca 
da po lí ti ca de sa ú de ado ta da pelo Go ver no Fe de ral.

Pri me i ra men te, o Go ver no Fe de ral pra ti ca men -
te cen tra li za os re cur sos da sa ú de na Fun da ção Na ci -
o nal de Sa ú de, pro mo ven do, de ma ne i ra equi vo ca da, 
uma mu ni ci pa li za ção len ta, não trans fe rin do in te gral -
men te os re cur sos. Com isso, do en ças como a ma lá -
ria e a fe bre ama re la es tão re cru des cen do na Ama zô -
nia. As es ta tís ti cas mos tram que os ín di ces de ma lá -
ria são alar man tes na que la re gião, atin gin do, in clu si -
ve, áre as nun ca an tes afe ta das. A han se nía se e a tu -
ber cu lo se tam bém têm au men ta do con si de ra vel men -

te, as sim como, mais re cen te men te, a den gue e a fe -
bre ama re la. 

A fe bre ama re la está atu al men te nos no ti ciá ri os
de todo o País e, como to dos sa be mos, é uma do en -
ça evi tá vel pela va ci na. Ora, Sr. Pre si den te, é de se
per gun tar: o que se tem fe i to no Bra sil em re la ção à
va ci na ção con tra a fe bre ama re la? Nas re giões Nor te
e Cen tro-Oeste, o que tem sido fe i to, efe ti va men te,
para as pes so as que lá vi vem ou as pes so as que para 
lá vão? Qu a se nada. Qu an do a do en ça che ga en tão
ao Sul, ao Su des te, aos cen tros de po der da Na ção,
aí en tão a mí dia se ocu pa do as sun to e to mam-se
pro vi dên ci as.

Se fi zer mos uma re tros pec ti va – e não vou usar
pa la vras mi nhas para fa lar dis so, vou me ba se ar no
que saiu na im pren sa nes ses úl ti mos tem pos –, va -
mos ver como re al men te o Bra sil vai mal em ma té ria
de sa ú de. O Jor nal do Bra sil, em edi ção de maio do
ano pas sa do, pu bli cou uma ma té ria in ti tu la da ”Bra sil
ga nha zero em sa ú de“, cujo sub tí tu lo é: ”Na Amé ri ca
La ti na, o País fica em 19º à fren te só de Ha i ti, Bo lí via
e Gu a te ma la“.

Ora, Sr. Pre si den te, é re al men te tris te cons ta tar -
mos isso, mas é uma ver da de, cons ta ta da por uma
en ti da de sé ria, a par tir de um le van ta men to fe i to em
to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na e pu bli ca da no
Jor nal do Bra sil do dia 19 de maio do ano pas sa do.
Mais re cen te men te, ou tra ma té ria, tam bém ab sur da,
foi pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, na edi ção
de 10 de ja ne i ro des te ano, com o se guin te tí tu lo:
”Gas tos do SUS com be bês na re gião Sul são até
108% ma i o res do que na re gião Nor te“. Ora, apli ca-se 
mais onde exis tem me lho res con di ções e apli ca-se
me nos exa ta men te onde exis tem me no res con di -
ções. 

Vou ler al guns tre chos des sa ma té ria, para –
como eu dis se – que as pa la vras não se jam só mi -
nhas. Está dito pelo re pór ter Ari Ci po la, da Agên cia
Fo lha de Ma ce ió: 

”O con tras te não é ca su al. O SUS gas -
ta mais que o do bro, em mé dia, com cri an -
ças de até um ano in ter na das na re gião Sul
do que com as da re gião Nor te. 

Re la tó rio do Mi nis té rio da Sa ú de ob ti -
do pela Agên cia Fo lha mos tra que o SUS,
em 1998, des pen deu 108% a mais com os
pe que nos pa ci en tes de uma das áre as mais 
de sen vol vi das do País (R$ 476,08 per ca pi -
ta) do que com os de Esta dos com in di ca -
do res so ci a is crí ti cos (R$ 228,51) – Pará,
Ama zo nas, Ama pá, Ron dô nia, Ro ra i ma,
Acre e To can tins.“ 
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Vai mais lon ge: 
O li mi te vem sen do fi xa do a par tir da

his tó ria de gas tos de cada Esta do, o que
per pe tua e en ges sa a di fe ren ça. ‘É como se 
o SUS vi ves se o cír cu lo vi ci o so de ri que za e 
po bre za. Como Sul e Su des te têm mais re -
cur sos, vão con ti nu ar re ce ben do ma i o res in -
ves ti men tos’. 

‘Fal ta von ta de po lí ti ca do go ver no fe -
de ral para cum prir a Cons ti tu i ção e tor nar o
aces so à sa ú de o mes mo em todo o pa ís’,
afir ma Nel son Ro dri gues dos San tos, co or -
de na dor-geral do Con se lho Na ci o nal de Sa -
ú de, ór gão fis ca li za dor do SUS. 

O Pre si den te do Co nass (Con se lho
Na ci o nal de Se cre tá ri os Esta du a is de Sa ú -
de), Anas tá cio de Qu e i roz Sou sa, dis se que
o go ver no pre ci sa mu dar as re gras para di -
vi dir o di nhe i ro da sa ú de. 

‘Os cri té ri os téc ni cos para dis tri bu i ção
de ver bas de vem le var em con si de ra ção o
per fil epi de mi o ló gi co e as con di ções de vida 
nas re giões. Enquan to não alo car mos re cur -
sos se gun do es ses cri té ri os, tra ta re mos me -
lhor as cri an ças mais ri cas e pior as cri an -
ças mais po bres’ “. 

Essa é uma cons ta ta ção que, re pi to, não é fe i -
ta por mim. São cons ta ta das por téc ni cos da área. 

E ago ra, com re la ção à ques tão da fe bre ama re -
la, o que te mos? As po pu la ções do Sul, do Su des te e
aqui do Pla nal to Cen tral es ta ri am pro te gi das, por que
a fe bre ama re la sil ves tre só exis te, te o ri ca men te, na
Ama zô nia. Por tan to, pou co in te res se exis te dos téc ni -
cos em re sol ver o pro ble ma. Na me di da em que pes -
so as ado e cem na que las re giões, como acon te ceu
ago ra, e vêm para Bra sí lia, vão para o Rio de Ja ne i ro,
para São Pa u lo, aí, sim, a Na ção toda se es tar re ce. É
pre ci so pen sar que o Bra sil não pode, re pi to, con ti nu -
ar de cos tas para as re giões mais po bres como se as
re giões mais ri cas fi cas sem pro te gi das com essa ati -
tu de. Pelo con trá rio, as re giões mais ri cas fi cam des -
pro te gi das com essa ati tu de de não li gar para o que
ocor re nas re giões mais po bres. 

A Fo lha de S.Pa u lo do dia 18 des te mês diz:
“Ca sos de fe bre ama re la do bram em 99”. Por tan to, já
vi nham acon te cen do ca sos, e só ago ra cha mou-se a
aten ção. Vou ler um tre cho: 

“Des de 93, quan do 83 pes so as ti ve -
ram fe bre ama re la sil ves tre (74 de las no
Esta do do Ma ra nhão), não eram re gis tra dos 
tan tos ca sos no país. Em 97, ape nas três

pes so as ha vi am sido in fec ta das, 2 no Pará
e 1 em Ron dô nia.

Dois Esta dos, Pará e To can tins, fo ram
res pon sá ve is por 74% dos ca sos re gis tra dos 
no ano pas sa do.”

Por tan to, a fe bre ama re la es ta va ocor ren do,
des de 93, mas no Ma ra nhão, no Pará, no To can tins, 
e a eli te da sa ú de bra si le i ra não des con fi ou que o
pro ble ma pu des se che gar, como está che gan do, ao
Sul, ao Su des te, a Bra sí lia e, por tan to, pu des se
ame a çar toda a Na ção bra si le i ra.

“No Pará, 36 pes so as fo ram in fec ta das 
pelo mos qui to Ha e ma go gus, que trans mi te
a do en ça em sua for ma sil ves tre – 31 de las
vi vi am na Ilha de Ma ra jó, que já ha via re gis -
tra do sur to em 98.”

Por tan to, re pi to, des de 93, vêm sen do re gis tra -
dos ca sos co nhe ci dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de, e ne -
nhu ma pro vi dên cia con cre ta foi to ma da no sen ti do de
evi tar que a do en ça che gas se a ame a çar o País,
como está ame a çan do.

O Esta do de S.Pa u lo re gis tra que “os ca sos de
fe bre ama re la cres ce ram 105% em 99”. 

Vou ler um ou tro tre cho:

“Em 1993, hou ve 83 ca sos da do en ça,
e 19 mor tes”. Em 1999, ocor re ram 25 mor -
tes, 10 mais que em 98. Esse cres ci men to
ocor reu mes mo com o au men to das do ses
de va ci na.

No ba lan ço da Fu na sa, to dos os ca sos 
de fe bre ama re la, nos úl ti mos 12 me ses, fo -
ram em Esta dos do Nor te e Cen tro-Oeste.
No Pará, o au men to foi de 23 ca sos, em 98, 
para 36 em 99 (56%). No To can tins, hou ve
16 ca sos em 99. 

Com ex ce ção de Ron dô nia, Acre e Ama -
pá, sem ca sos nos úl ti mos 12 me ses, e de Ro -
ra i ma, onde a in ci dên cia caiu qua se 50%, nos
de ma is Esta dos hou ve cres ci men to.“

Sr. Pre si den te e Srªs e Srs. Se na do res, es ses
são da dos do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, que sabe 
da ocor rên cia de ca sos de fe bre ama re la em di ver -
sos Esta dos da re gião Nor te e do Cen tro-Oeste des -
de 1983. No en tan to, nada de efi caz foi fe i to para
re ver ter o qua dro. O que nos de i xa, nes te mo men to, 
com a ame a ça de a do en ça apa re cer em to dos os
re can tos do País. 

No dia 16 de ja ne i ro, o jor nal O Glo bo pu bli cou:
”Com ba te a mos qui to terá ver bas re du zi das. Orça -
men to de 2000 pre vê ape nas a ter ça par te do que foi
gas to com den gue e fe bre ama re la no ano pas sa do“.
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Ora, as es ta tís ti cas mos tram que a do en ça vem
au men ta do e, ape sar dis so, o Go ver no re duz os gas -
tos no com ba te ao mos qui to. É pre ci so que a Na ção
es te ja bem ci en te que o mes mo mos qui to que trans -
mi te a den gue, trans mi te a fe bre ama re la. O mos qui to 
está em to das as ca pi ta is do Bra sil. Des sa for ma –
con for me vem ocor ren do –, os do en tes que se con ta -
mi nam em Go iás, no Pará e em ou tros Esta dos da re -
gião Nor te vêm para o Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.
Como se sabe, há ca sos em Cam pi nas, no Rio e em
Bra sí lia. Eu per gun to: onde está o Mi nis tro da Sa ú de? 
S. Exª, dias atrás, ocu pou ca de ia de te le vi são para
exor tar a po pu la ção a ti rar cer ti dão de nas ci men to
das cri an ças bra si le i ras, como se não fos se mais im -
por tan te, por exem plo, es tar aler tan do a po pu la ção
para es ses ris cos e es tar to man do pro vi dên ci as para
cor ri gir essa si tu a ção.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) –
Agra de ço a V. Exª a pos si bi li da de do apar te e da in for -
ma ção. O Mi nis té rio da Sa ú de, por meio de uma de ci -
são do pró prio Mi nis tro e tam bém com sua es tru tu ra
des cen tra li za da, tem ava li a do, nas úl ti mas se ma nas,
não so men te a ques tão da fe bre ama re la, como de
ou tros ca sos que acon te ce ram no Bra sil e que le van -
ta ram hi pó te ses de ocor rên ci as en dê mi cas. O Mi nis -
té rio da Sa ú de já dis po ni bi li zou va ci nas para to dos os
Esta dos onde o Se cre tá rio de Sa ú de, au to ri da de a
quem cabe fa zer a ava li a ção pre li mi nar, jul ga va ne -
ces sá ria uma va ci na ção da po pu la ção. Isso já ocor -
reu, por exem plo, aqui no Dis tri to Fe de ral, em vir tu de
do caso de um jo vem que, após ter pas sa do um fi nal
de se ma na na re gião da Cha pa da dos Ve a de i ros, em
Alto Pa ra í so, con tra iu a fe bre ama re la. Já está ha ven -
do va ci na ção tam bém em al gu mas re giões do Rio Ja -
ne i ro por que as au to ri da des sa ni tá ri as da que le Esta -
do con si de ra ram ne ces sá ria. O mes mo acon te ce rá
em re la ção a to dos os Esta dos em que for con si de ra -
do ne ces sá rio o tra ta men to pre ven ti vo de en de mi as.
O Mi nis té rio da Sa ú de, nes te mo men to, está to tal -
men te ca pa ci ta do a for ne cer as va ci nas, quan do ne -
ces sá rio, e prin ci pal men te a dar ins tru ções que são
fun da men ta is para ca sos como esse. O Mi nis tro José
Ser ra tem acom pa nha do o as sun to pes so al men te,
até com cer to ri gor, mas to man do o cu i da do, de ou tro
lado, de não ge rar um sus to ma i or do que o pro ble ma. 
Na ver da de, ain da não há um di ag nós ti co pre ci so em
ter mos de sa ú de pú bli ca so bre o que pode ser en ten -
di do como en dê mi co e o que são ca sos iso la dos e

que so fre rão o tra ta men to de vi do. É isso que pos so
lhe in for mar pre li mi nar men te, mas, se for o caso, fa la -
rei com o Mi nis tro da Sa ú de ain da hoje e tra rei a este
Ple ná rio in for ma ções mais de ta lha das. O Mi nis té rio
da Sa ú de está à dis po si ção di re ta men te para aná li se
dos ca sos que se con si de rar re le van tes. Nas Uni da -
des da Fe de ra ção, re pi to, onde a au to ri da de sa ni tá ria 
pró pria con si de rar ris cos en dê mi cos, o Mi nis té rio da
Sa ú de pode de pron to for ne cer as va ci nas. Nas re -
giões afe ta das por aci den tes cli má ti cos, como o caso
es pe cí fi co do sul do Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e de 
uma re gião de São Pa u lo, os me di ca men tos e as va -
ci nas já fo ram re me ti dos e es tão sen do mi nis tra dos à
po pu la ção. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de apar te -
ar V. Exª e por le van tar um as sun to que é re le van te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, que sem pre man tém
mu i ta se re ni da de no tra to e na de fe sa das ques tões
que di zem res pe i to não so men te ao Go ver no, mas a
toda a Na ção. 

Po rém, quan do V. Exª che gou ao ple ná rio, eu já
es ta va qua se no fim do meu pro nun ci a men to e, por -
tan to, V. Exª não teve opor tu ni da de de ou vir os da dos
es ta tís ti cos que apre sen tei – e fiz ques tão de di zer
não são meus, mas do Mi nis té rio da Sa ú de e fo ram
pu bli ca das em vá ri os jor na is do País –, mos tran do
que, des de 1983, a cada ano vem au men tan do a
ocor rên cia de ca sos de fe bre ama re la e, na ver da de,
não hou ve uma ação po si ti va e efi ci en te do Mi nis té rio
da Sa ú de.

Essa é a ob ser va ção que es tou fa zen do e, in clu -
si ve, re cla man do uma pos tu ra das au to ri da des. E dis -
se mais: como mé di co, te nho me ocu pa do pou co até
des sas ques tões de sa ú de, mas, di an te do qua dro que 
aí está, fico in dig na do ao ver que pou ca co i sa, efe ti va -
men te, Se na dor, tem sido fe i ta para com ba ter o pro ble -
ma. E re pi to: são es ta tís ti cas. E o Mi nis tro da Sa ú de,
que é um eco no mis ta e, por tan to, mu i to mais afe i to a
es ta tís ti cas, po de ria estar aten to a essa si tu a ção.

Pelo que V. Exª fa lou, S. Exª ago ra está to man -
do pro vi dên ci as. Ain da bem, por que ain da há como
re me di ar. Mas é im por tan te de i xar cla ro que te mos é
que pre ve nir já que a fe bre ama re la é uma do en ça
evi tá vel por va ci na ção.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– 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 Mo za ril do Ca val can ti, sa ú do V. Exª pelo pro nun ci -
a men to que traz a de ba te, mais uma vez re la ci o na do
ao se tor sa ú de. Ain da se ma na pas sa da, o Se na dor
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Tião Vi a na e eu ti ve mos a opor tu ni da de de de ba ter a
ques tão da fe bre ama re la e do en ças trans mis sí ve is.
Infe liz men te, sob a des cul pa de não ca u sar pâ ni co à
po pu la ção, es ta mos per den do uma gran de opor tu ni -
da de, es pe ci al men te nós que so mos téc ni cos da área 
de sa ú de e te mos a obri ga ção de co nhe cer o per fil
epi de mi o ló gi co de uma po pu la ção e de iden ti fi car
uma ca de ia epi de mi o ló gi ca ab so lu ta men te cla ra,
como a exis ten te no País em re la ção à fe bre ama re la. 
Os pró pri os me i os de co mu ni ca ção já es tam pam ca -
sos de fe bre ama re la, que, jun to com o mos qui to ae -
des aegy pti, for ma uma ca de ia ab so lu ta men te cla ra
no sen ti do de pro por ci o nar ca sos e mais ca sos de fe -
bre ama re la. Já ti ve mos a opor tu ni da de, esta se ma -
na, o Se na dor Tião Vi a na e eu, de mos trar cla ra men te 
uma ca de ia epi de mi o ló gi ca pron ta que po de rá pro vo -
car pro ble mas gra vís si mos em re la ção à fe bre ama -
re la. No en tan to, mais uma vez a pre o cu pa ção é
quan to aos re cur sos que de ve rão ser le van ta dos para 
a cam pa nha de va ci na ção. Pa ra be ni zo V. Exª pelo
pro nun ci a men to e, mais uma vez, faço um ape lo para
que os téc ni cos, que têm a obri ga ção de ser res pon -
sá ve is: mu i to mais do que o dis cur so po lí ti co, mu i to
mais do que a des cul pa do pâ ni co, ve jam com a mais
ab so lu ta ob je ti vi da de que exis te a pos si bi li da de de
ha ver um sur to de fe bre ama re la no País. É este o
meu ape lo: pro vi den ci em a va ci na ção em mas sa. Qu -
a is são os cus tos de não se ter a va ci na ção em mas -
sa? Qu a is são os pro ble mas gra vís si mos que po dem
acon te cer em re la ção à apli ca ção des sa va ci na? Ne -
nhum. Por tan to, a des cul pa do pâ ni co é a ve lha des -
cul pa das fi nan ças pú bli cas. Assim sen do, mais uma
vez faço o aler ta: exis te uma ca de ia pron ta e pode ha -
ver, sim, au men to de ca sos de fe bre ama re la. Daí o
nos so ape lo de que o ajus te fis cal não es te ja aci ma
de vi das que po dem ser des tru í das nes te País pela
fe bre ama re la.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra He lo i sa He -
le na, que é uma pes soa da área de sa ú de e que co -
nhe ce com pro fun di da de o pro ble ma. 

E, re pi to, Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras, não 
são pa la vras ou cons ta ta ções ape nas mi nhas. São
to das ma té ri as pu bli ca das nos jor na is. O jor nal O
Glo bo do dia 16, por exem plo, res sal ta: ”Com ba te ao
mos qui to terá ver bas re du zi das“. O Cor re io Bra zi li -
en se de hoje: “Sem va ci na con tra fe bre ama re la“;
”Mo ra do res de zo nas ru ra is ao nor te do Dis tri to Fe de -
ral pre ci sam en fren tar 50 qui lô me tros até en con trar
um pos to de imu ni za ção“.

E, na ver da de, se for mos bem sin ce ros, mu i tos
de nós fo mos va ci na dos por que ti ve mos que vi a jar

para al gum país que exi ge a va ci na ção con tra fe bre
ama re la. E por quê? Por que o Mi nis té rio da Sa ú de
não en ca rou e não vem en ca ran do com a im por tân cia 
de vi da o as sun to. Está aqui re gis tra do: ”Des de 1983
ca sos vêm au men tan do nas re giões“, com pe ri go lo -
gi ca men te de se alas trar por todo o País.

Pa re ce que so men te ago ra, fe liz men te, pre ten -
de-se fa zer uma va ci na ção em mas sa, que é ne ces -
sá ria sim – e o jor nal tam bém in for ma que o Mi nis tro
des car ta a va ci na ção em mas sa. 

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro fa zer ver bal -
men te um re que ri men to à Mesa – que de po is será en -
ca mi nha do em for ma de do cu men to –, con vi dan do o
Sr. Mi nis tro da Sa ú de para vir pres tar es cla re ci men -
tos a esta Casa so bre a ques tão, que é de alto in te -
res se para a so ci e da de. 

Não é pos sí vel que to das as emis so ras de te le -
i são do País es te jam no ti ci an do os ma le fí ci os à po -
pu la ção ca u sa dos pela fe bre ama re la e que o as sun -
to es te ja sen do tra ta do sem a de vi da im por tân cia. 

De ve mos, por tan to, cha mar o Sr. Mi nis tro. S.
Exª, que é um Se na dor, por tan to um ho mem afe i to a
es cla re ci men tos, deve com pa re cer a esta Casa, que
re pre sen ta os Esta dos, para pres tar es ses es cla re ci -
men tos. 

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 no bre Se na dor Tião Vi a na.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos. 
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, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, te nho o pra -
zer de ten tar tra du zir o sen ti men to de uma das ins ti tu -
i ções mais be las da his tó ria con tem po râ nea des te
País, que é o nos so Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. 

Estou aqui tra du zin do o sen ti men to de al guns
Pro cu ra do res da Re pú bli ca, que têm tido uma ati tu de
até he rói ca no sen ti do de de fen der a de mo cra cia des -
te País, de de fen der a trans pa rên cia da vida pú bli ca e
de dar um sen ti do ao Bra sil. Por mu i tos anos, te mos
tes te mu nha do os seus re tro ces sos, as es cu ri dões, os 
mo men tos de fe cha men to das li ber da des e, ul ti ma -
men te, é acom pa nha do de uma gra ve cri se so ci o e co -
nô mi ca, que, a cada dia, ex clui um nú me ro ma i or de
ci da dãos em fun ção de uma eco no mia or ga ni za da
cuja in ten ção é a su per pro du ção, a des na ci o na li za -
ção das eco no mi as, do pa pel do Esta do e um ma i or
em po bre ci men to das po pu la ções do Ter ce i ro Mun do. 

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral tem sido um dos
pou cos ór gãos da vida pú bli ca des te País me re ce do -
res de elo gio. Ele tem nos pro pi ci a do uma gran de sa -
tis fa ção por ser um gran de e in te gral de fen sor da
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Cons ti tu i ção bra si le i ra. Tem en fren ta do os cri mi no -
sos de pa le tó e gra va ta; os cri mi no sos de co la ri nho
bran co; os cri mes or ga ni za dos, por in ter mé dio do
nar co trá fi co, da cor rup ção pú bli ca e dos gru pos de
ex ter mí nio. 

Ago ra o Bra sil in te i ro se de pa ra com um epi só -
dio la men tá vel da vida le gis la ti va, que é a apro va ção,
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, da cha ma da Lei da
Mor da ça. Só pos so en ten der que essa de ci são en tris -
te ce o Bra sil, agri de as li ber da des de mo crá ti cas do
País e fere de mor te a pos si bi li da de de ter mos o es cu -
do da de mo cra cia, que são as ações do Mi nis té rio Pú -
bli co Fe de ral e dos se to res da Jus ti ça com a mais ab -
so lu ta isen ção e cada vez mais a fa vor de cons tru ir
um Bra sil que não te nha medo de de fen der a ver da de 
e que não te nha medo de ze lar pela se ri e da de e pela
trans pa rên cia da vida pú bli ca. 

Faço ques tão de ler um dos do cu men tos apre -
sen ta dos à mi nha pes soa por um Pro cu ra dor da Re -
pú bli ca. Do cu men to este que tam bém foi en de re ça do 
a ou tras en ti da des do Bra sil e que, acre di to, tra duz
exa ta men te o sen ti men to que al guns Se na do res e eu
que re mos ex ter nar ao Bra sil nes te mo men to em re la -
ção ao Pro je to de Lei nº 2.961. 

No caso, tra ta-se de um pro je to que,
de for ma ar di lís si ma, une um pon to im por -
tan te e be né fi co com o ob je ti vo es cu so. Co -
lo ca-se na lei a pro te ção à pri va ci da de e à
dig ni da de dos pre sos com uma ten ta ti va es -
cu sa de es ta be le cer o si gi lo como lei ge ral
do Esta do, cri an do uma co mu ni da de de in -
for ma ção fe cha da, uma gran de ca i xa pre ta
e, ao mes mo tem po, bus ca-se atra pa lhar as 
in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú bli co. Em vez
de bus car-se um mo vi men to mãos lim pas
para o Bra sil de com ba te duro con tra a cor -
rup ção que cor rói o Esta do, co lo ca-se uma
mor da ça na boca dos que lu tam con tra as
in jus ti ças e, ain da por cima, bus ca-se obs -
tru ir o tra ba lho de in ves ti ga ção.

O Pro je to de Lei nº 2.961/97 pre vê cin -
co al te ra ções no or de na men to ju rí di co do
Bra sil. Ve ja mos as al te ra ções e a li ga ção in -
trín se ca en tre as mes mas.

1º – Pro í be ma gis tra dos, mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, mem bros dos Tri bu na is
de Con tas, au to ri da des po li ci a is e ad mi nis -
tra ti vas de re ve la rem ou per mi ti rem que
che guem ao co nhe ci men to de ter ce i ros ou
aos me i os de co mu ni ca ção fa tos ou in for -
ma ções de que te nha ciên cia em ra zão do
car go e que vi o le o si gi lo le gal, a in ti mi da de, 

a vida pri va da, a ima gem e a hon ra das pes -
so as;

2º – al te ra a com pe tên cia para o jul ga -
men to das ações de im pro bi da de, cri an do
nova prer ro ga ti va de foro em ra zão do exer -
cí cio da fun ção pú bli ca, des ta for ma, as
gran des au to ri da des te rão foro pri vi le gi a do,
como é hoje no cri me;

3º – cria um re cur so do in ves ti ga do
para o Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú -
bli co, pos si bi li tan do que ór gãos da cú pu la
do Mi nis té rio Pú bli co tran quem in ves ti ga -
ções e ar qui vem in ves ti ga ções;

4º – todo in qué ri to ou pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo de ve rá ser con clu í do no pra -
zo de seis me ses da sua ins ta u ra ção, po -
den do ha ver pror ro ga ção so men te para di li -
gên ci as im pres cin dí ve is por de li be ra ção do
Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co; e

5º – di mi nui o pra zo pres cri ci o nal para
o aju i za men to de ações ci vis pú bli cas de 20
anos para 5 anos.

Ve ja mos uma crí ti ca de to dos os pon -
tos aci ma ar ro la dos. 

Esta be le cer como re gra ge ral o si gi lo,
o se gre do, para o tra ba lho de toda a po lí cia
do Bra sil (Fe de ral, es ta du al, PMs, etc.), de
to dos os mem bros do MP (es ta du a is e fe de -
ral), de to dos os mem bros dos Tri bu na is de
Con tas, de to das as au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas e de to dos os Ju í zes... Tal me di da che -
ga a ser te ra to ló gi ca. Algu mas in ves ti ga -
ções e al gu mas di li gên ci as de vem ser fe i tas 
em si gi lo, mas a re gra que deve re ger to das 
as ati vi da des es ta ta is deve ser a pu bli ci da -
de e a trans pa rên cia. O art. 37 da Cons ti tu i -
ção exi ge a apli ca ção do prin cí pio da pu bli -
ci da de. Se os atos es ta ta is fo rem pú bli cos e 
trans pa ren tes, a cor rup ção di mi nui. O cor re -
to se ria abrir as por tas do Ban co Cen tral, do 
Tri bu nal de Con tas, dar a se nha 9 do SIAFI
para to dos, abrir a exe cu ção or ça men tá ria
de for ma am pla, jor rar luz na Admi nis tra ção. 
Com essa re gra do si gi lo, o de le ga do fi ca rá
mudo (se não fi car, per de o em pre go, co me -
te cri me, paga mul ta imen sa e ain da fica
inap to para ou tro car go pú bli co por três
anos). To dos os in qué ri tos se rão se cre tos.
E como os Ju í zes e os mem bros do MP te -
rão que fi car mu dos (amor da ça dos), to dos
os pro ces sos ju di ci a is cor re rão de for ma se -
cre ta. E pra ti ca men te to dos os atos es ta ta is
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se rão se cre tos, pois o pro je to de lei tam bém 
men ci o na au to ri da des ad mi nis tra ti vas. O
man to das tre vas so bre o Esta do... o art. 5º
que men ci o na o di re i to ao aces so à in for ma -
ção fi ca rá sem ne nhum va lor...

A al te ra ção da com pe tên cia para o jul -
ga men to das ações de im pro bi da de cri an do
foro pri vi le gi a do para al tas au to ri da des é ou -
tro in cen ti vo à im pu ni da de. Os go ver na do -
res no me i am os Pro cu ra do res Ge ra is de
Jus ti ça e o Pre si den te no me ia o Pro cu ra dor
Ge ral da Re pú bli ca, logo, o no me a do de
dois em dois anos ten de a nada fa zer, a
omi tir-se... Des sa for ma, a Lei de Impro bi da -
de fica va len do pra ti ca men te con tra os ba -
gri nhos.

O re cur so para o Con se lho Su pe ri or
do MP para tran car in ves ti ga ções tem como 
pano de fun do cer ta ina ção de an ti gos
mem bros do MP. A ida de traz sa be do ria,
mas di mi nui a com ba ti vi da de e as ações... E 
os mem bros da cú pu la do MP são os que
tra tam com o go ver no so bre as ver bas, a
do ta ção or ça men tá ria. Por isso, vi vem com
o pi res nas mãos e so frem pres sões ve la -
das. No va men te, em vez de ado tar-se a re -
gra do mo vi men to mãos lim pas (na Itá lia, na 
Ale ma nha, na Fran ça, etc.), ado ta-se re gras 
que pi o ram o qua dro atu al, au men ta a im pu -
ni da de... a cor rup ção. E a in ge rên cia da cú -
pu la des trói a in de pen dên cia fun ci o nal, ins -
cul pi da na Cons ti tu i ção, nos arts. 127 e 129.

O pra zo de seis me ses para a con clu -
são de in qué ri tos e pro ce di men tos ad mi nis -
tra ti vos de in ves ti ga ção é pura san di ce, pois 
cada pro cu ra dor ou pro mo tor tem cer ca de
cem ca sos nos ga bi ne tes; logo, in ves ti ga -
ções que de man dam ár du os es tu dos, que
exi gem aná li ses dos Tri bu na is de Con tas,
au di to ri as das CISETs, sin di cân ci as ou pro -
ces sos dis ci pli na res re qui si ta dos, aná li ses
por par te do BACEN. Tudo isso exi ge bem
mais tem po. Como to car cem ca sos em seis 
me ses? O pra zo pres cri ci o nal para os di re i -
tos do Esta do é de 20 anos. Para que es ses 
pra zos exí guos e im pra ti cá ve is? Com que
fim? Ga ran tia dos cor rup tos, cla ro.

A di mi nu i ção do pra zo pres cri ci o nal
das ações ci vis pú bli cas de 20 anos para 5
anos se gue na mes ma li nha. Se os di re i tos
do Esta do pres cre vem em 20 anos, o cor re -
to se ria co lo car o pra zo pres cri ci o nal em 20

anos, dado que a ação ci vil pú bli ca é o meio 
prin ci pal de de fe sa ju di ci al dos di re i tos do
Esta do. A pres cri ção é um ins ti tu to man cha -
do, que avil ta a Jus ti ça, pois co lo ca o tem po 
aci ma da Jus ti ça. Ora, re du zir o pra zo para
cin co anos é am pli ar a cor rup ção.

Ou tras con si de ra ções, Sr. Pre si den te.
O in ci so X do art. 5º da Cons ti tu i ção

diz:
X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida 

pri va da, a hon ra e a ima gem das pes so as,
as se gu ra do o di re i to a in de ni za ção pelo
dano ma te ri al ou mo ral de cor ren te de sua
vi o la ção; 

Ocor re que es tes bens ju rí di cos não são ab so -
lu tos. De vem ser har mo ni za dos, como ocor re nos
ca sos de con fli tos no exer cí cio de di re i tos fun da -
men ta is com ou tros di re i tos. Para isso, bas ta que o
or de na men to ju rí di co li mi te cor re ta men te o exer cí cio 
de tais di re i tos, har mo ni zan do o di re i to à in for ma -
ção, à ver da de, de li vre ex pres são, de li vre opi nião,
com o di re i to à hon ra, à ima gem, ao bom nome, à
pri va ci da de e ao si gi lo. A pro te ção ao si gi lo já ocor re 
em de ma sia em nos sa so ci e da de. Em ou tros pa í -
ses, o si gi lo fis cal, o si gi lo ban cá rio, o si gi lo da con -
ta bi li da de das em pre sas, do que ga nham os ser vi -
do res pú bli cos, to dos es tes si gi los são di mi nu tos.
Aqui, am plia-se, com tal pro je to, ao má xi mo, a lei do 
si gi lo, tor nan do o que deve ser ex ce ção uma re gra
ab so lu ta. Para har mo ni zar o di re i to à in for ma ção, à
trans pa rên cia do Esta do, à li vre opi nião, à li vre ex -
pres são, à crí ti ca, à co mu ni ca ção, etc., com o di re i to 
à hon ra e à ima gem, bas ta me lho rar o or de na men to 
ju rí di co atu al. Hoje, já se pe na li za a in jú ria, a di fa -
ma ção e a ca lú nia. Ou seja, pe na li za-se a men ti ra e
o erro le vi a no. O povo tem sede de ver da de e pre ci -
sa da ver da de tan to quan to de ali men to e mo ra dia... 
Na ver da de, a ver da de é ain da mais im por tan te que
isto pela es tru tu ra an tro po ló gi ca da pes soa. 

Ora, por este pro je to pu ne-se o bom po li ci al,
que des ven da e ex pli ca ao povo, por meio da im pren -
sa, uma tra ma cri mi no sa. Pu ne-se o mem bro do Mi -
nis té rio Pú bli co, pu ne-se o mem bro da Se cre ta ria Fe -
de ral de Con tro le (CISET) que diz a ver da de e pres ta
sa tis fa ção ao povo, do qual é ser vi dor. Tra ta-se de
uma aber ra ção, pois agir como os pro fe tas bí bli cos é
um de ver sa gra do e ja ma is de ve ria acar re tar pu ni -
ções.

A vida pri va da e a in ti mi da de de vem ser de fen di -
das prin ci pal men te nas re la ções pri va das. Tra tan -
do-se de pes so as pú bli cas, par tes de suas vi das in te -
res sam ao povo. A vida pri va da e a in ti mi da de exi -
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gem, sim, re gras boas e ra zoá ve is no or de na men to
ju rí di co, mas não re gras ob tu sas. O or de na men to ju -
rí di co ale mão exi ge dos ju í zes um exa me caso a caso 
de con fli tos en tre a pri va ci da de e o di re i to da po pu la -
ção à in for ma ção, exi gin do uma pon de ra ção cu i da do -
sa, sem sa cri fi car a in ti mi da de e a pri va ci da de nem o
di re i to à in for ma ção. Tra tan do-se de atos es ta ta is, o
bem co mum em re gra apon ta no sen ti do da pre do mi -
nân cia do di re i to à in for ma ção.

A ques tão cen tral re pou sa so bre a hon ra e a
ima gem das pes so as. Nes te caso, como na ma i o ria
dos ca sos, vale a re gra de que o di re i to de li vre ex -
pres são tem como li mi te na tu ral o âm bi to da ver da de.
Ou seja, pro te ge-se a hon ra, a ima gem e a dig ni da de
das pes so as in cri mi nan do-se a in jú ria (ad je ti var al -
guém), a di fa ma ção (atri bu ir a al guém con du ta de -
son ro sa fal sa) e a ca lú nia (atri bu ir a ou trem con du ta
cri mi no sa de for ma fal sa). Cabe ex ce ção da ver da de
no caso da ca lú nia e de ve ria ca ber no caso da di fa -
ma ção. So men te não cabe no caso da in jú ria (xin ga -
men tos, gros se ri as, etc., a boa edu ca ção é um de ver
le gal). Esta é a ver da de i ra pro te ção con tra o abu so no 
exer cí cio do di re i to de li vre ex pres são. Se, no caso da 
es co la em São Pa u lo, hou ve um erro, um erro iso la do
não pode cer ce ar um di re i to dos agen tes pú bli cos.
Se ria como aca bar com a po lí cia por ca u sa de um ato
de tor tu ra, ou li qui dar com o Ju di ciá rio por ca u sa de
um erro ju di ci al.

Li ber da de com li mi tes e com res pon sa bi li da de.
Eis o sis te ma cor re to, a boa fór mu la, com pa tí vel com
a dig ni da de das pes so as. Se um pro cu ra dor di fa mar
al guém, que so fra que i xas-crimes, in clu si ve sub si diá -
ri as, ações de in de ni za ção por da nos mo ra is e re pre -
sen ta ções à Cor re ge do ria, mas que seja exa mi na do
caso a caso; se for ve ri fi ca do que o mem bro do Mi nis -
té rio Pú bli co dis se a ver da de de vi da à po pu la ção, ja -
ma is de ve rá ser pu ni do, pois agiu como agi ria qual -
quer pes soa com éti ca e fran co ape go ao ca rá ter.

Sr. Pre si den te, acre di to que as ma ni fes ta ções
de mem bros do Mi nis té rio Pú bli co me re cem ser ve i -
cu la das da tri bu na do Se na do Fe de ral, pois nos fa rão
pen sar, prin ci pal men te quan do che gar a hora de este
pro je to ser vo ta do no Se na do Fe de ral. Lem bro-me do 
que ocor reu na Co lôm bia. Com o cer ce a men to da in -
for ma ção, com o nar co trá fi co co man dan do os me i os
de in for ma ção, a Co lôm bia per mi tiu uma guer ra si len -
ci o sa, prin ci pal men te de pro mo to res, de po li ci a is. E o
re sul ta do dis so na que le país, pela lei da mor da ça,
não for mal e não ins ti tu ci o nal, pela pres são do nar co -
trá fi co, foi a mor te de mais de 2 mil po li ci a is, de 100
pro mo to res e ju í zes, de 4 can di da tos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, de 12 mi nis tros da Su pre ma Cor te. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o nos so
País tem o de ver e a res pon sa bi li da de de olhar mais
para a di re ção e para o ve tor da de mo cra cia, que tem
no Mi nis té rio Pú bli co o mais le gí ti mo es cu do, e de
não se su je i tar a uma mor da ça no iní cio do ano 2000.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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) – V. Exª

tem a pa la vra pela or dem.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, peço me ins cre va para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será o se gun -
do ora dor que terá a pa la vra para esse fim.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias, por 20 mi nu tos, por
per mu ta com a Se na do ra He lo i sa He le na.

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, em pri me i ro lu gar,
que ro agra de cer à Se na do ra He lo i sa He le na por per -
mi tir que eu use da tri bu na nes ta opor tu ni da de para
fa lar de um as sun to que está ge ran do pro tes tos no
meu Esta do. Não bas tas sem os pro ble mas que já
abor dei aqui na se ma na pas sa da, a cri se que traz o
cli ma ad ver so nes ta sa fra; não bas tas sem as po lí ti -
cas que pe na li zam o se tor pro du ti vo na ci o nal com ta -
xa ção e im pos tos que one ram os se to res pro du ti vos;
não bas tas se a re cla ma ção da clas se mé dia, a mais
pe na li za da no pa ga men to de im pos tos, prin ci pal men -
te o Impos to de Ren da, e dos tra ba lha do res, que são
obri ga dos a de po si tar par te de seus sa lá ri os para pa -
gar tri bu tos nes te País, te mos mais um im pos to a pe -
sar so bre o se tor pro du ti vo do Esta do do Pa ra ná e
que vai le vá-lo, prin ci pal men te a agri cul tu ra, a uma si -
tu a ção de mu i ta di fi cul da de. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria de con tar aqui, com mu -
i ta cal ma, evi den te men te den tro do meu tem po, a his -
tó ria da ins ti tu i ção do pa ga men to de pe dá gio nas ro -
do vi as do Esta do Pa ra ná.

Sr. Pre si den te, as ro do vi as do Esta do do Pa ra -
ná fo ram cons tru í das com di nhe i ro pú bli co. O atu al
Go ver na dor, Ja i me Ler ner, quan do as su miu o seu pri -
me i ro go ver no, de no mi nou as ro do vi as cons tru í das
no Pa ra ná de Anel de Inte gra ção. E a for ma como foi
mos tra da a pro pa gan da des se Anel de Inte gra ção na
mí dia – te le vi são, jor na is – su ge ria que aque le ele se -
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ria cons tru í do pelo Go ver no Ja i me Ler ner, quan do,
na ver da de, os pa ra na en ses e os bra si le i ros que pa -
ga ram im pos tos na que le Esta do ha vi am já de po si ta -
do o di nhe i ro ”sa gra do“ que se re ver teu para a cons -
tru ção da que le Anel, que tem dois mil e du zen tos qui -
lô me tros. Ini cia-se o Anel no Por to de Pa ra na guá, dá
vol ta na re gião nor te do Pa ra ná, Lon dri na, Ma rin gá,
pas sa por Ca mo rão, Cas ca vel, Foz do Igua çu, e por
Gu a ra pu a va, até o Por to de Pa ra na guá no va men te. 

Pois bem: até o úl ti mo Go ver no do Sr. Ja i me
Ler ner não exis tia a co bran ça de pe dá gio, e as ro do -
vi as, bem ou mal, eram con ser va das, fa zen do o es co -
a men to de toda a pro du ção do Esta do, bem como
per mi tin do a cir cu la ção das pes so as.

Ago ra, ten do em vis ta a onda de pri va ti za ções
no Bra sil, o Go ver no do Pa ra ná in ven tou tam bém a
pri va ti za ção da que las es tra das e fez a con ces são,
ins ta lan do 28 pos tos de co bran ça de pe dá gio por
todo o Esta do.

Às vés pe ras da cam pa nha ele i to ral do ano pas -
sa do, quan do con cor ria com o atu al Go ver na dor o
Se na dor Ro ber to Re quião, hou ve, evi den te men te, re -
cla ma ção dos ele i to res do Esta do do Pa ra ná, que es -
ta vam pa gan do uma taxa de pe dá gio mu i to alta. Às
vés pe ras das ele i ções, o Go ver no do Esta do de cre -
tou a re du ção da co bran ça do pe dá gio para 50% dos
va lo res en tão vi gen tes. Por exem plo, numa pra ça de
pe dá gio onde se co bra va R$2,40, pas sa ram a co brar
R$1,20. Isso, evi den te men te, teve um efe i to ele i to ral
enor me, por que foi sim pá ti co. Hou ve a re du ção para
50% dos va lo res do pe dá gio quan do to dos re cla ma -
vam que aque le va lor era alto e que po de ria, evi den -
te men te, ti rar vo tos do can di da to a Go ver na dor que
es ta va exer cen do o seu man da to na que le ins tan te.
Exer ceu-se aí, por tan to, o po der do Esta do para re du -
zir o va lor do pe dá gio e, apa ren te men te, be ne fi ci ar os 
se to res pro du ti vos e o povo pa ra na en se. 

Mas, na que la épo ca, já sa bía mos que qual quer
ar ti fí cio pos te ri or às ele i ções po de ria re cu pe rar aque -
les pre ços. As con ces si o ná ri as, como já era es pe ra -
do, de i xa ram pas sar as ele i ções e en tra ram na Jus ti -
ça ten tan do, evi den te men te, re cu pe rar o pre ço an te ri -
or dos pe dá gi os. E a Jus ti ça, na se ma na pas sa da,
con ce deu li mi nar às con ces si o ná ri as per mi tin do não
ape nas a re cu pe ra ção da que les pre ços mas tam bém
a cor re ção da in fla ção do pe río do, que, se gun do cál -
cu los, che ga a 16%. Por tan to, o au men to que se pro -
põe dar ao pe dá gio no Esta do do Pa ra ná ago ra é de
116% so bre va lo res que a po pu la ção e, prin ci pal men -
te, os se to res pro du ti vos afir mam ser um alto pre ço a
ser pago na que le Esta do.

Ci ta rei al guns da dos para mos trar como o im -
pac to da co bran ça des se pe dá gio – ma jo ra do em
116% – po de rá le var a pro du ção agrí co la do Esta do
do Pa ra ná a uma si tu a ção de gran de di fi cul da de. Se
to mar mos como exem plo o tre cho mais per cor ri do
pe los grãos, ou seja, de Cas ca vel a Pa ra na guá, na
re gião oes te, que é a ma i or pro du to ra de soja e mi lho
e de onde par tem to ne la das e to ne la das de grãos, te -
re mos um pre ço au men ta do em cer ca de 80% ou
100%. O Go ver no do Esta do do Pa ra ná diz que in -
gres sou na Jus ti ça para der ru bar a li mi nar, po rém cre -
io que ha ve rá um acor do.

Fiz um cál cu lo, ba se a do em do cu men to en ca -
mi nha do pela FAEP, Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Esta do do Pa ra ná, que de mons tra que uma car re ta
de cin co ei xos, trans por tan do 27 to ne la das, par tin do
de Cas ca vel para Pa ra na guá e per cor ren do uma dis -
tân cia de 600 qui lô me tros, apro xi ma da men te, de i xa -
rá, nas pra ças de pe dá gio, R$267,84 como cus to adi -
ci o nal ao fre te. Se a car re ta par tir de Cam po Mou rão – 
uma ou tra im por tan te re gião de pro du ção –, pa ga rá
R$235,00; e, de Lon dri na, R$177,00. Em mé dia,
qual quer car re ta pro ve ni en te de qual quer re gião pro -
du to ra do Esta do do Pa ra ná de i xa rá R$225,00 nos
pos tos de pe dá gio. O im pac to será de 9,36% de au -
men to no cus to de pro du ção do mi lho e de 5,64%, no
cus to de pro du ção da soja. 

So bre a pro du ção pe cuá ria, te re mos um im pac -
to mu i to ma i or por que, evi den te men te, o peso de um
ca mi nhão trans por tan do su í nos e aves é mu i to me -
nor, pelo vo lu me da car ga, do que o do que trans por ta 
soja e mi lho. O im pac to, por tan to, em fran gos, su í nos
e ou tros pro du tos já in dus tri a li za dos será mu i to ma i or.

A agri cul tu ra não pres cin de do cal cá rio. Não dá
para plan tar sem o cal cá rio. Em Almi ran te Ta man da -
ré, re gião pro du to ra de cal cá rio do Esta do do Pa ra ná,
na mina, a to ne la da de cal cá rio cus ta R$7,00. Aliás,
esse va lor foi de fi ni do por uma ação que de sen vol ve -
mos ain da nos Go ver nos de Ro ber to Re quião e Álva -
ro Dias, quan do ne go ci a mos di re ta men te com os pro -
du to res de cal cá rio, oca sião em que de ter mi na mos
que ou se re du zia o pre ço do cal cá rio ou o Esta do não 
da ria mais apo io ao con su mo da que le pro du to por
sua agri cul tu ra. Con se gui mos, en tão, re du zir o pre ço
do cal cá rio na mina a R$7,00. Hoje o pre ço é o mes -
mo ain da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro du to 
cus ta R$7,00, mas se rão pa gos R$5,00 de pe dá gio
para que seja trans por ta do à re gião pro du to ra. O que
sig ni fi ca que o pe dá gio pas sa a ser, no caso do cal cá -
rio, 70% do va lor do pro du to. Se fi zer mos o cál cu lo
em re la ção ao cus to to tal, já que o fre te é mais caro no 
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caso do cal cá rio, ve ri fi ca re mos que, para trans por tar
uma to ne la da para a zona de pro du ção agrí co la do
Esta do, gas ta re mos cer ca de 20% do cus to to tal da -
que la to ne la da de cal cá rio que será uti li za da na agri -
cul tu ra, o que in vi a bi li za rá a uti li za ção de um in su mo
in dis pen sá vel para se gu rar ou am pli ar a pro du ti vi da -
de do Esta do, que já é boa, mas que pode cres cer.
Sig ni fi ca im pac to no se tor pri má rio na ida dos in su -
mos, por que o adu bo – te mos um cál cu lo – tam bém
será ma jo ra do em cer ca de 4% com esse pe dá gio ab -
sur do que se pre ten de co brar e, so bre tu do, de i xa re -
mos, nos pos tos de pe dá gio, 5% do va lor da pro du -
ção agrí co la do Esta do do Pa ra ná.

É evi den te que isso é in su por tá vel num mo men -
to em que os se to res pro du ti vos na ci o na is, to dos, en -
fren tam cri se e pre ci sam de es tí mu lo.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Para con -
clu ir essa par te, fa rei mais um cál cu lo in te res san te;
de po is, com mu i to pra zer, pas sa rei a pa la vra a V. Exª.

Se con si de rar mos o pre ço mé dio do pe dá gio, de 
R$225 por car re ta, e su por mos que essa car re ta faz – 
e fui bus car da dos dos mo to ris tas – doze vi a gens por
mês, te re mos R$225 ve zes 12, o que sig ni fi ca que
cada car re ta de i xa rá R$2,7 mil por mês nas pra ças de 
pe dá gio. Em um ano, se rão R$32,4 mil. Uma car re ta
nova cus ta R$130 mil, em mé dia. Se di vi dir mos os
R$130 mil por R$32,4 mil, que é o que cada car re ta
de i xa nos pos tos de pe dá gio por ano, Pro fes sor Ney
Su as su na, che ga re mos à con clu são de que, em qua -
tro anos, o dono da que la car re ta de i xa rá o equi va len -
te ao va lor da sua car re ta para as con ces si o ná ri as
das ro do vi as pri va ti za das do Esta do do Pa ra ná. O
que é ina ce i tá vel, por que a vida útil de uma car re ta –
cre io eu, não sou es pe ci a lis ta nes se as sun to – é de,
no mí ni mo, 10 anos. Mas, em qua tro anos, se for obri -
ga do a pa gar sem re pas sar o cus to do pe dá gio ao
con su mi dor, será ele obri ga do a des fa zer-se de sua
car re ta de vi do ao cus to que ele teve para pas sar pe -
las pra ças de pe dá gio. 

Evi den te men te, Se na dor Ney Su as su na, esse
cus to será trans fe ri do, ine vi ta vel men te, aos con su mi -
do res e aos con tri bu in tes, que já pa gam o IPVA para
ter as ro do vi as pre ser va das, e que se rão obri ga dos a
pa gar esse pe dá gio ab sur do que está sen do ins ti tu í -
do não ape nas para pro du to res e trans por ta do res
mas para to dos os pa ra na en ses.

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 dor

Osmar Dias, V. Exª está abor dan do um as sun to que
tem pre o cu pa do a mim tam bém. Há al guns dias, fui

pro cu ra do por um gru po de pes so as da ci da de de Te -
re só po lis. Ali, na re gião de Três Cór re gos, fi ze ram um 
pos to de pe dá gio, em um ba ir ro da ci da de. Mães que
com pu nham o gru po mos tra ram-me uma con ta que
me de i xou pas mo – os ma ri dos des sas mu lhe res per -
de ram o em pre go no Rio de Ja ne i ro e elas, por essa
ra zão, fo ram mo rar na área ru ral -: o pe dá gio para le -
var e bus car o fi lho na es co la, no fi nal do mês, fica
mais caro do que a men sa li da de da es co la par ti cu lar.
Tra ta-se de uma re gião de ole i cul tu ra. Ali, os pe que -
nos ca mi nhões que são usa dos para trans por tar pro -
du tos, que são al ta men te pe re cí ve is, como al fa ce, co -
en tro, ce bo li nha, pa gam mais em pe dá gio para che -
gar até o Rio de Ja ne i ro do que é o va lor do fre te que
re ce bem para trans por tar aque les pro du tos. Essa é
re al men te uma si tu a ção que pre ci sa mos es tu dar.
Con ver sei com o di re tor da área de con ces sões do
DNER, que se pron ti fi cou a vir aqui para nos dar al gu -
mas ex pli ca ções e para, in clu si ve, ten tar ve ri fi car
uma for ma de ser útil na so lu ção de al guns ca sos
mais gri tan tes. É ób vio que, para nós, é mu i to bom
que as es tra das se jam con ser ta das, por que isso di mi -
nui os cus tos de ma nu ten ção do car ro e au men ta a
ve lo ci da de per mi ti da. No en tan to, al guns ca sos pre ci -
sam ser re vi sa dos. Uno-me a V. Exª no sen ti do de
que é pre ci so fa zer mos adap ta ções para não co me -
ter mos in jus ti ças como a que V. Exª aca ba de ci tar e
como a do ba ir ro de Três Cór re gos, em Te re só po lis,
que tam bém vive um dra ma es pe cí fi co: os ole i cul to -
res e as pes so as po bres, para cir cu la rem na ci da de,
pre ci sam pa gar pe dá gio.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Ney Su as su na, o apar te do V. Exª en ri que ce a mi nha
ma ni fes ta ção.

Tam bém gos to de ver as ro do vi as con ser va das
e não nego que elas es tão mais con ser va das do que
an tes. No en tan to, cer ca de dez mi lhões de to ne la das 
de grãos saem, por ano, do Pa ra ná e de Mato Gros -
so, por exem plo, em di re ção ao por to. Alguns Esta dos 
ex por tam seus pro du tos via Pa ra na guá. Des ses dez
mi lhões de to ne la das de grãos, 67% se guem por via
ro do viá ria, e, nes ses ca sos, pa ga-se pe dá gio nas es -
tra das. O va lor cal cu la do para esse fim é de R$56 mi -
lhões por ano, que são de i xa dos nes ses pos tos de
pe dá gio e que são, evi den te men te, dis tri bu í dos en tre
pou cas con ces si o ná ri as.

Algu mas em pre i te i ras ga nha ram esse ”pre sen -
tão“ para ad mi nis trar es sas pra ças de pe dá gio e hoje
têm o di re i to de fa zer co bran ças. Mas es sas em pre i -
te i ras têm uma obri ga ção que não está sen do cum pri -
da. No con tra to de con ces são, está es cri to que elas
são obri ga das a du pli car al guns tre chos de ro do vi as
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es pe cí fi cos. Por exem plo, a ro do via Cas ca vel/Foz do
Igua çu já de ve ria es tar du pli ca da, mas isso não se ve -
ri fi ca. Mu i to pelo con trá rio, na que la ro do via os aci -
den tes con ti nu am acon te cen do exa ta men te pelo alto
flu xo de ve í cu los numa ro do via sem a du pli ca ção,
que era pre vis ta no con tra to e que não foi cum pri da.
Esta va tam bém pre vis ta a du pli ca ção dos tre chos
Cas ca vel a Gu a ra pu a va e Cas ca vel a Cam po Mou -
rão, mas essa du pli ca ção não foi fe i ta. As du pli ca ções 
exis ten tes nes se anel de in te gra ção já ha vi am sido
fe i tas em Go ver nos an te ri o res com di nhe i ro pú bli co,
di nhe i ro, aliás, pago exa ta men te para que se cons tru -
am tam bém ro do vi as.

O IPVA é co bra do para que se cons tru am no vas
ro do vi as e para que se jam man ti das as já exis ten tes.
O IPVA sem pre foi su fi ci en te para isso no Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Osmar Dias, peço li cen ça a V. Exª para in ter rom pê-lo.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape nas
que ro pror ro gar a Hora do Expe di en te, para que V.
Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so. V. Exª ain da dis põe 
de três mi nu tos para esse fim.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te.

No Pa ra ná, o Go ver no aca ba de de ter mi nar que 
o IPVA seja an te ci pa do. O mes mo Go ver no que luta
para an te ci par os ro yal ti es de Ita i pu por 23 anos,
numa con fis são da com ple ta fa lên cia do Go ver no do
Esta do, e que an te ci pa re ce i tas de ICMS para com por 
o seu ca i xa que está que bra do quer ago ra an te ci par o 
IPVA. Mas tudo isso ocor re rá me di an te a co bran ça
des se pe dá gio ab sur do, im pos to ao se tor pro du ti vo
do Pa ra ná até como uma for ma de ses ti mu lá-lo.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

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

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Se na dor Osmar Dias, con cor do em gê ne ro, nú me ro e 
grau com o que V. Exª aca ba de re la tar. Para me lhor
en fa ti zar o meu apo io, lem bro que, há cer ca de três
me ses, apre sen tei um pro je to de lei que visa isen tar
ca mi nhões e tá xis do pa ga men to de pe dá gio. Aque -
les que ga nham a sua vida ten do es ses ve í cu los
como ins tru men to de tra ba lho não de ve ri am ser ape -
na dos com o ab sur do que V. Exª aca ba de re la tar e
que há mu i to tem po me pre o cu pa. Por exem plo, en tre 
Juiz de Fora e Cabo Frio, dis tân cia de cer ca de 450
qui lô me tros, o mo to ris ta de um ca mi nhão – eles pa -
gam por eixo, por roda – deve pa gar algo em tor no de

R$500. Um gra va me des sa or dem é um ver da de i ro
ab sur do! Eu pen sa va que, pelo me nos post mor tem,
eu fi ca ria li vre des sa sana, des sa gana do Go ver no
Fe de ral, que se diz ne o li be ral, fa vo rá vel ao en xu ga -
men to, equi li bran te de des pe sas e re ce i tas, mas,
para per ple xi da de mi nha, em Belo Ho ri zon te, fui in for -
ma do por fa mi li a res meus que es tou de ven do o IPTU
do meu tú mu lo, do tú mu lo da nos sa fa mí lia. Onde va -
mos pa rar? Da qui a pou co, mor ro e vou ser des pe ja -
do por fal ta de pa ga men to. É o que fal ta nes te País.
Isso é algo as som bro so! Des se modo, V. Exª tem
toda ra zão em aco i mar os abu sos que es tão ocor ren -
do nes se se tor, onde uma bi tri bu ta ção é evi den te,
como V. Exª dis se. O IPVA, jun ta men te com os pe dá -
gi os, vai tor nan do esta vida cada vez mais di fí cil. Por
in crí vel que pa re ça, o Go ver no ele va os cus tos e não
há in fla ção, o que é ou tro mi la gre, ou tra par te des se
fan tás ti co em que se trans for mou a so ci e da de bra si -
le i ra! Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Agra de -
ço-lhe o apar te. Para con fir mar o que V. Exª dis se,
lem bro que só os adu bos ti ve ram um au men to de pre -
ço, da sa fra pas sa da para esta, de 60%. Num país
sem in fla ção, 60% no au men to dos in su mos, evi den -
te men te, aca bam com qual quer pos si bi li da de de lu -
cro do se tor pro du ti vo.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de sa ber se pos so con ce der o apar te
ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não vou
pri var a Casa de ou vir a in ter ven ção do Se na dor Ro -
ber to Re quião, a quem ape lo que seja bre ve, con si -
de ran do que o tem po do ora dor já está es go ta do há
mais de dois mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Osmar Dias, que ro fa zer al gu mas ob ser va ções
com ple men ta res à ma ne i ra ob je ti va com que V. Exª
abor dou o pro ble ma do pe dá gio. O cen tro pro du tor de 
cal cá rio do Pa ra ná é a re gião de Cu ri ti ba. Se um ca -
mi nhão lo ta do de cal cá rio sair de Cu ri ti ba para Cas -
ca vel, no oes te do Pa ra ná, e pa gar o pe dá gio nos pre -
ços es ta be le ci dos pelo Go ver no em cal cá rio, ele che -
ga va zio em Cas ca vel, por que o cus to do pe dá gio é
ma i or que o cus to da car ga. Um ou tro as pec to é o se -
guin te: quem es ta be le ceu o pre ço do pe dá gio foi o
Go ver no do Esta do. A con cor rên cia foi fe i ta com o
pre ço es ta be le ci do pelo Go ver no na base da ofer ta
do me lhor ser vi ço. Quem ofe re cia a du pli ca ção de ro -
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do vi as e cer tas me lho ri as ti nha uma van ta gem, mas o 
pre ço foi es ta be le ci do pelo Go ver no do Esta do. Du -
ran te a ele i ção, de po is de te rem re ce bi do os re cur sos
do ca i xa dois, per ce ben do que ha vi am exa ge ra do no
cus to, re du zi ram por de cre to o cus to do pe dá gio pela
me ta de. Essa me di da ab sur da foi cor ri gi da por um
juiz fe de ral, juiz de pri me i ra ca te go ria, in te li gen tís si -
mo, se rís si mo: Zu u di Za ka ki a ra. Ele foi meu co le ga
de fa cul da de, pri me i ro alu no da Fa cul da de Fe de ral
de Di re i to nos cin co anos. O Juiz não to mou uma me -
di da con tra o in te res se da eco no mia do Pa ra ná, mas
sim ples men te dis se que o Go ver no ha via fi xa do o
pre ço do pe dá gio e que não po de ria, uni la te ral men te,
mo di fi cá-lo. O pe dá gio no Pa ra ná re al men te é um ab -
sur do, e não exis te a pos si bi li da de de es tra das al ter -
na ti vas. De res to, po rém, é esse jogo que se faz no
Bra sil in te i ro, com pre ju í zos se ri ís si mos para a agri -
cul tu ra. Qu e ro cum pri men tá-lo por ter tra zi do no va -
men te ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral, nes se pe río do 
ex tra or di ná rio, a dis cus são des sa ques tão que não
pode ser es que ci da, por que já se anun ci am no vas
con cor rên ci as.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to, agra de cen do
ao Se na dor Ro ber to Re quião pelo apar te e fa zen do
um ape lo, se é que isso é pos sí vel, ao Go ver no do
Pa ra ná. Sei que o Go ver no do Pa ra ná não gos ta da
agri cul tu ra e nem dos agri cul to res. Já de mons trou
isso du ran te todo esse tem po. O Go ver na dor não
gos ta da agri cul tu ra, não tem in ti mi da de com os agri -
cul to res e já dis se que está dis tan te do povo, o que foi
pu bli ca do pe los jor na is. S. Exª fa lou: ”Con fes so que
es tou dis tan te do povo“. E sem pre es te ve mu i to dis -
tan te dos agri cul to res. De mons trou, du ran te todo
esse tem po, um des pre zo enor me pe los agri cul to res.

Vou fa zer-lhe um ape lo: con ti nue não fa zen do
nada pe los agri cul to res, como, aliás, vem acon te cen -
do du ran te todo o pe río do do seu go ver no, mas não
atra pa lhe os agri cul to res do Pa ra ná com esse pe dá gio
que é um ver da de i ro rou bo à eco no mia do Pa ra ná.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – 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 a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela 
or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de ins cre ver-me
para uma bre ve co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Ro ber to Re -
quião.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

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, Se na dor Ge ral do Melo, Srªs 
e Srs. Se na do res, hoje, a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos apro vou re que ri men to que apre sen tei no 
sen ti do de so li ci tar ao Pre si den te do Con se lho Admi -
nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, Pro fes sor
Ges ner de Oli ve i ra, as se guin tes in for ma ções re la ti -
vas ao se tor de in dús tri as de suco con cen tra do e
suas re la ções com os ci tri cul to res e tra ba lha do res:

1 – Qu a is têm sido as aná li ses e de ci -
sões do Cade, nos úl ti mos 25 anos das in -
dús tri as de su cos, vi san do à de fe sa do in te -
res se pú bli co e ao im pe di men to de prá ti cas
que pos sam ser ca rac te ri za das como abu si -
vas no que diz res pe i to às nor mas de con -
cor rên cia?

2 – Em que me di da as de ci sões e re -
co men da ções fe i tas pelo Cade fo ram efe ti -
va men te se gui das pe las prin ci pa is in dús tri -
as de su cos no País?

3 – Con si de ra o Cade que as prá ti cas
que vêm sen do se gui das pe las em pre sas lí -
de res de su cos con cen tra dos de la ran ja, as
cin co ”C“, Cu tra le, Ci tro su co, Car gill, Co im -
bra e Ci tro vi ta, no sen ti do de cri ar bar re i ras
para a en tra da de no vos con cor ren tes ao
ad qui rir o con tro le aci o ná rio de po ten ci a is
no vos con cor ren tes, são nor ma is e sa u dá -
ve is ao bom fun ci o na men to do se tor?

4 – Tem o Cade acom pa nha do o cres -
cen te pro ces so de in te gra ção ver ti cal no se -
tor, pelo qual as gran des in dús tri as vêm pro -
du zin do cada vez mais as la ran jas que
moem, re sul tan do no fe cha men to de pe que -
nas e mé di as pro ces sa do ras?

5 – Que pro vi dên ci as está to man do o
Cade ao ob ser var que as gran des em pre sas 
pro du to ras de suco con se gui ram ar ti cu lar
uma re du ção da ofer ta, com vis tas a ele var
o pre ço do suco no mer ca do in ter na ci o nal,
ge ran do um ex ce den te ar ti fi ci al de la ran jas
no mer ca do in ter no?

6 – Que re co men da ções faz o Cade
ao Po der Exe cu ti vo e ao Con gres so Na ci o -
nal, bem como aos Go ver nos es ta du a is e
mu ni ci pa is e aos pro du to res, di an te do pro -
ble ma que re quer so lu ção ur gen te, para que 
não se per cam de 40 a 60 mi lhões de ca i -
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xas de la ran ja hoje ex ce den tes, pro du zi das
por apro xi ma da men te 25 mil ci tri cul to res.
Esses ci tri cul to res, in clu si ve, es tão con si de -
ran do a hi pó te se de de i xar de co lher es sas
la ran jas, de i xan do-as no pé, por ca u sa da
in vi a bi li da de fi nan ce i ra da ope ra ção, o que,
por ou tro lado, re sul ta ria em pre ju í zo para a
pró xi ma sa fra. Ha ve ria al gu ma re co men da -
ção so bre tu do às ins ti tu i ções ofi ci a is de cré -
di to, como o BNDES e o Ban co do Bra sil,
para agi rem em con so nân cia com o Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra e da Fa zen da para evi tar
um de sas tre eco nô mi co?

7 – O Cade con si de ra im por tan te to -
mar al gu ma me di da no sen ti do de ga ran tir a 
exis tên cia de um pro ce di men to de ne go ci a -
ções mais aber to e de mo crá ti co en tre a in -
dús tria de su cos, os pro du to res agrí co las e
os tra ba lha do res, por in ter mé dio de suas
en ti da des re pre sen ta ti vas, de ma ne i ra a au -
men tar as opor tu ni da des de em pre go e pre -
ser var os di re i tos so ci a is dos tra ba lha do res
no se tor?

Sr. Pre si den te, os pro du to res de fru tas, so bre -
tu do cí tri cas, os pe que nos e mé di os pro du to res de
su cos, os pre fe i tos e ve re a do res de inú me ros mu ni -
cí pi os que pro du zem fru tas – como, por exem plo, o
Pre fe i to Pa u lo de Oli ve i ra e Sil va, que on tem pre si -
diu uma re u nião na re gião de Mo ji-Mirim e Mo -
gi-Guaçu – têm ma ni fes ta do gran de pre o cu pa ção
com res pe i to à evo lu ção da pro du ção e co mer ci a li -
za ção de suco, bem como da pró pria fru ta, a la ran -
ja, em es pe ci al nas úl ti mas dé ca das. Obser va-se,
ago ra, uma ame a ça de se des per di çar gran de par te
da pro du ção de fru tas, que tal vez de i xem de ser co -
lhi das. Isso de cor re, se gun do aná li se de al guns eco -
no mis tas, como José Gra zi a no da Sil va, em ar ti go
pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo, em 11 de ja ne i ro
des te ano, de de ci sões do Cade, que não es ta ria
su fi ci en te men te aten to aos pro ble mas da con cen tra -
ção eco nô mi ca do se tor e seus efe i tos. Daí a im por -
tân cia dos es cla re ci men tos so li ci ta dos.

Res sal to tam bém a im por tân cia de os Mi nis tros
da Agri cul tu ra e da Fa zen da se pre o cu pa rem com tão 
sé ria ques tão.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, ex pres so o meu
apo io ao pro je to de re so lu ção do Se na do Fe de ral,
que será apre sen ta do em se gui da pelo Se na dor Ro -
ber to Re quião, so li ci tan do que o Se na do anu le de ci -
são do Mi nis tro da Fa zen da to ma da sem a de vi da au -
to ri za ção des ta Casa do Con gres so Na ci o nal. É im -
por tan te o pro nun ci a men to de S. Exª, por que cons ti tui 

um aler ta para que o Mi nis tro da Fa zen da não pro ce -
da da mes ma for ma com re la ção ao Mu ni cí pio de São 
Pa u lo. Con si de ro im por tan te que o Se na do par ti ci pe
da de ci são. O Esta do de Per nam bu co e o Mu ni cí pio
de São Pa u lo po dem es tar re a li zan do uma ne go ci a -
ção, mas, cons ti tu ci o nal men te, cabe ao Se na do Fe -
de ral apre ci ar e apro var esse pos sí vel en ten di men to.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, em co mu ni ca ção ina diá vel, não é
pos sí vel ha ver apar te.

V. Exª con clu iu seu pro nun ci a men to, Se na dor
Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Gos ta ria de con ce der o apar te ao Se na dor Ro ber to
Fre i re, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Mas o
Re gi men to não o per mi te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao Se na -
dor Ge ral do Cân di do, por cin co mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, des ta tri bu na, abor dar um as sun to que con si de ro
de ex tre ma gra vi da de e uma ame a ça ao nos so País:
a fe bre ama re la.

Ontem as sis ti pela te le vi são a uma re por ta gem
fe i ta com um pes qui sa dor da Fun da ção Oswal do
Cruz – Fi o cruz, que fa la va so bre a pos si bi li da de, se
não fo rem to ma das me di das ur gen tes, de um sur to
de fe bre ama re la em todo o País. Qu e ro, en tre tan to,
fa lar, em par ti cu lar, so bre a si tu a ção do meu Esta do,
o Rio de Ja ne i ro, onde há uma sé ria ame a ça de fe bre
ama re la e den gue.

Além dis so, que ro re fe rir-me à ati tu de do Go ver -
no FHC e à do Mi nis tro da Sa ú de, Sr. José Ser ra, que
se nega ter mi nan te men te a aca tar uma de ci são ju di -
ci al. O STJ já deter mi nou a re in te gra ção dos guar das
en dê mi cos de mi ti dos no ano pas sa do pelo Mi nis tro da
Sa ú de, mas es ses tra ba lha do res ain da não fo ram re in -
te gra dos pelo Go ver no. Por isso, o Esta do do Rio de
Ja ne i ro não está sen do co ber to por esse ser vi ço, já
que não con ta com os guar das que fa zem o tra ba lho
de com ba te ao ve tor da den gue e da fe bre ama re la.

Sr. Pre si den te, Srªs, e Srs. Se na do res, es ta mos 
di an te de um go ver no que re sis te em aten der pron ta -
men te de ci sões ju di ci a is. Ao não aca tar mais uma
sen ten ça ju di ci al e re in te grar os 5792 guar das de en -
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de mi as da FNS – Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –, os
cha ma dos ma ta-mosquitos, FHC e o Mi nis tro da Sa ú -
de, José Ser ra, além de ex po rem de ma ne i ra ir res -
pon sá vel a po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro ao 
ris co de con tá gio de den gue e fe bre ama re la, tam bém 
rom pe ram com o Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Na sen ten ça, da ta da de 12 do cor ren te, o Pro -
cu ra dor da Re pú bli ca no Rio de Ja ne i ro, Da ni el Sar -
men to, ao apon tar o fi nal do pra zo para a re in te gra -
ção dos ser vi do res, ex pi ra do no dia 7 de ja ne i ro, nos
diz que ”ele va das au to ri da des do Po der Exe cu ti vo
vêm pro cla man do, com inad mis sí vel ar ro gân cia e
des res pe i to, que não cum pri rão de for ma al gu ma a
or dem li mi nar exa ra da por este Ju í zo.“ Se gun do o
pro cu ra dor, o fato cons ti tui achin ca lhe ao Po der Ju di -
ciá rio, além de co lo car em ris co o di re i to à sa ú de da
po pu la ção flu mi nen se.

Tem toda a ra zão o ilus tre pro cu ra dor, pois nes -
te ano já se tem a con fir ma ção de um caso de fe bre
ama re la no Rio de Ja ne i ro. Além dis so, mais três pes -
so as es tão sob ob ser va ção pe las se cre ta ri as es ta du -
a is e mu ni ci pa is de sa ú de. A pró pria FNS en vi ou, na
úl ti ma sex ta-feira, re la tó rio a to das as se cre ta ri as es -
ta du a is de sa ú de, re ve lan do que, no ano pas sa do,
em todo o país, 67 pes so as fo ram in fec ta das pelo ví -
rus da fe bre ama re la. Des ses, 23 vi e ram a fa le cer.

Por isso, a cor ri da aos 23 pos tos de va ci na ção
no mu ni cí pio do Rio tem sido enor me. Até a úl ti ma
sex ta-feira, 1056 pes so as já ha vi am sido va ci na das.

Além dis so, em 1999, a ci da de do Rio re gis trou,
se gun do da dos da FNS, 4261 ca sos de den gue. Ain -
da de acor do com a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de,
até 31 de maio do ano pas sa do, o Bra sil teve 82504
ocor rên ci as da do en ça.

Cabe lem brar que, no dia 30 de ju nho do ano
pas sa do, o Mi nis tro José Ser ra de mi tiu, sem res pe i tar 
qual quer di re i to tra ba lhis ta, os 5792 tra ba lha do res
con tra ta dos da FNS. Ale ga va o mi nis tro que ”im ple -
men tar a mu ni ci pa li za ção dos ser vi ços iria au men tar
a efi ciên cia e di mi nu ir os cus tos“.

Re por ta gem pu bli ca da no jor nal O Dia, de 23 de 
ou tu bro do ano pas sa do, re ve lou o ou tro lado des sa
his tó ria. Com o su ges ti vo tí tu lo de ”Fo cos de Des per -
dí cio“, o tex to da jor na lis ta Mir tes Gu i ma rães de nun ci -
a va o pos sí vel uso ir re gu lar de ver ba de três mi lhões
de re a is na mu ni ci pa li za ção. Se gun do a ma té ria, pre -
fe i tu ras do in te ri or es ta ri am se va len do dos re cur sos
para a con tra ta ção dos ma ta-mosquitos para con tra -
tar ca bos ele i to ra is. O fato foi dis cu ti do em au diên cia
pú bli ca con jun ta das co mis sões de sa ú de da Assem -
bléia Le gis la ti va e da Câ ma ra Mu ni ci pal do Rio e está
so fren do in ves ti ga ção des sas ca sas le gis la ti vas.

Ou tro dado re ve la dor da po lí ti ca ir res pon sá vel
do atu al Go ver no foi o nú me ro de ins cri ções para as
350 va gas aber tas, so men te no Mu ni cí pio do Rio,
para guar da de en de mi as: 76 mil can di da tos. Ou seja, 
mais de 217 can di da tos con cor ren do a cada vaga
cuja re mu ne ra ção ini ci al é de R$469,19.

A pos tu ra de des ca so com a Jus ti ça por par te do 
Mi nis tro Ser ra não de no ta so men te ar ro gân cia. Na
ver da de, tra ta-se de cri me de de so be diên cia. Caso
per sis ta nes te cri mi no so com por ta men to, cabe ao
Po der Le gis la ti vo to mar pro vi dên ci as mais enér gi cas
para que seja res ta u ra do o Esta do de Di re i to e ga ran -
ti do o di re i to de sa ú de à po pu la ção. Ou será que vi ve -
mos, ou tra vez, numa di ta du ra?

Sr. Pre si den te, a si tu a ção do Rio de Ja ne i ro é
mu i to gra ve. Os guar das en dê mi cos es tão há seis
me ses de sem pre ga dos, acam pa dos em fren te à Câ -
ma ra de Ve re a do res, e a po pu la ção está ex pos ta a
uma pos sí vel epi de mia de den gue e ago ra, tam bém,
de fe bre ama re la.

Era a de nún cia que que ria fa zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por cin -

co mi nu tos, tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re -
quião para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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, que ro abor dar dois as sun -
tos com a bre vi da de que o tem po da co mu ni ca ção
ina diá vel nos im põe.

O pri me i ro de les: te nho aqui em mão, Srs. Se -
na do res, o Diá rio Ofi ci al de ter ça-feira, 18 de ja ne i ro
de 2000. Nele foi dada pu bli ci da de à con ces são de
cin co li cen ças para a re a li za ção de bin gos even tu a is
da em pre sa Pou pa Ga nha. A es sên cia do ato ad mi -
nis tra ti vo é a sua pu bli ci da de. E o Diá rio pu bli ca na
ter ça-feira, 18 de ja ne i ro, au to ri za ção para o Pou pa
Ga nha re a li zar um bin go em 28-11-99 e qua tro em
5-12-99 – para a mes ma em pre sa, em vá ri os Esta dos 
bra si le i ros. 

A fo lia do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo con ti -
nua a mes ma. Só fal ta ago ra o Pre si den te da Re pú bli -
ca no me ar o Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo para o Mi -
nis té rio da De fe sa Na ci o nal no lu gar de Elcio Alva res! 

A se gun da ob ser va ção diz res pe i to à ro la gem
dos pre ca tó ri os de Per nam bu co, dos tí tu los emi ti dos
para pa gar pre ca tó ri os de Per nam bu co, con for me o
ar ti go 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as. 

Ini ci al men te que ro di zer que acre di to que Per -
nam bu co deva ro lar os tí tu los, mas que deve fa zê-lo
li vran do-se do de sá gio que o Go ver no foi obri ga do a
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con ce der à tão fa mo sa qua dri lha da  – ia da fe li ci da -
de. No en tan to, o Mi nis tro Ma lan rola es ses tí tu los à
re ve lia do Se na do da Re pú bli ca, an te ci pan do uma fu -
tu ra ro la gem de R$9 bi lhões – já ci ta da pelo Se na dor
Su plicy – dos tí tu los de São Pa u lo, do Pre fe i to Cel so
Pit ta. Ter rí vel me mó ria em re la ção à CPI! 

Di an te dis so, es tou pro pon do um de cre to le gis -
la ti vo nos se guin tes ter mos: 

”Art. 1º – Fica sus ta do o ato do Mi nis tro da Fa -
zen da que au to ri zou o re fi nan ci a men to dos tí tu los pú -
bli cos de res pon sa bi li da de do Te sou ro do Esta do de
Per nam bu co emi ti dos para o pa ga men to de pre ca tó -
ri os ju di ci a is, ao am pa ro do pa rá gra fo úni co do art. 33
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.“

O Con gres so de cre ta a ex tin ção des ses atos.
A jus ti fi ca ti va é a se guin te, Sr. Pre si den te:
O pa rá gra fo úni co do art. 33 do Ato das Dis po si -

ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as au to ri zou as uni da -
des da Fe de ra ção a emi tir tí tu los de suas res pec ti vas
dí vi das pú bli cas para a li qui da ção de pre ca tó ri os ju di -
ci a is pen den tes de pa ga men to quan do da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

Em face das sus pe i tas de ir re gu la ri da des na
apli ca ção do dis po si ti vo aci ma ci ta do, o Se na do Fe -
de ral ins ta lou co mis são par la men tar de in qué ri to, a
CPI dos Pre ca tó ri os, cujo re la tó rio fi nal, apro va do em
ju lho de 1997, con clu iu pela ile ga li da de das emis sões 
re a li za das por di ver sos Esta dos e Mu ni cí pi os, den tre
as qua is se en con tra va aque la efe tu a da pelo Te sou ro
do Esta do de Per nam bu co.

Pos te ri or men te, o Se na do apro vou a Re so lu ção 
nº 78, de 1998, que em seu art. 12, § 3º, pro i bia o re fi -
nan ci a men to de tais tí tu los. Esse dis po si ti vo foi al te -
ra do pela Re so lu ção nº 22, de 1999, pas san do o re fi -
nan ci a men to a ser per mi ti do des de que os es ta dos e
Mu ni cí pi os emis so res com pro vas sem a to ma da das
pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is vi san do o res sar ci -
men to dos pre ju í zos ca u sa dos pe las ir re gu la ri da des
apon ta das pela CPI.

Nos ter mos da men ci o na da Re so lu ção nº 78,
que dis põe so bre os li mi tes e con di ções para o en di vi -
da men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, a emis são ou o re fi nan ci a men to de tí tu los pú -
bli cos é uma ope ra ção de cré di to su je i ta à au to ri za -
ção es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral, me di an te a pro -
mul ga ção de uma re so lu ção pró pria. A pos si bi li da de
de re fi nan ci a men to de que tra ta o § 3º do art. 12 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, com a re da ção dada pela
Re so lu ção nº 22, de 1999, não sig ni fi ca uma au to ri za -
ção pré via – até por que a com pe tên cia do Se na do
Fe de ral é ma té ria in de le gá vel. For çar tal tipo e in ter -

pre ta ção é um ato de má-fé que des de nha a in te li gên -
cia dos mem bros des ta Casa.

Assim, o Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ao au -
to ri zar o re fi nan ci a men to dos tí tu los pú bli cos emi ti dos 
pelo Esta do de Per nam bu co, ao am pa ro do pa rá gra -
fo úni co do art. 33 do ADCT, exor bi tou de suas atri -
bu i ções e usur pou a com pe tên cia pri va ti va do Se na -
do Fe de ral ca pi tu la da no in ci so VII do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ra zão pela qual pro po nho o
pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, com ful cro
no in ci so V do art. 49 da mes ma Cons ti tu i ção
Federal, que reza:

”Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po -

der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu -
lar men tar ou dos li mi tes da de le ga ção le gis -
la ti va;“

Co lo co à apre ci a ção dos Srs. Se na do res esse
de cre to, lem bran do ain da que um juiz fe de ral do Rio 
de Ja ne i ro já en qua drou um di re tor do Bra des co, Sr. 
Kat su mi Ki ha ra, em cin co cri mes, um dos qua is o de 
for ma ção de qua dri lha.

Per nam bu co deve ter a opor tu ni da de de ro lar
essa dí vi da; deve ter essa opor tu ni da de, res pon sa bi -
li zan do aque les que for ja ram pre ca tó ri os ine xis ten tes
no go ver no do Sr. Mi guel Arra es, e não pa gan do o de -
sá gio ab sur do que os ban cos obri ga ram o Esta do a
con ce der. No te-se, ain da, que 76,5% dos tí tu los de
Per nam bu co são de pos se do fa mo so Bra des co, cujo
di re tor está res pon den do por cri me de for ma ção de
qua dri lha.

Sr. Pre si den te, es pe ro que o Se na do da Re pú -
bli ca acor de de uma vez por to das so bre ques tões
como essa brin ca de i ra do Mi nis tro Ra fa el Gre ca, qual 
seja, pu bli car, pos te ri or men te, au to ri za ções con ce di -
das com an te ri o ri da de. E essa brin ca de i ra es ta be le ce 
um pre ce den te: da qui para fren te, qual quer bu ro cra ta 
rola qual quer dí vi da, fa zen do tá bu la rasa da com pe -
tên cia do Se na do da Re pú bli ca.

Faço esse ape lo, es pe ci al men te, ao nos so Pre -
si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que pre -
si de um Se na do para va ler e não um Se na do de brin -
ca de i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí ci os 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:

OFÍCIO Nº 5/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000
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Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª, pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos Au gus to 
Nar des como ti tu lar e Cunha Bu e no como su plen te,
em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in te -
gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre -
ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1.925-3, de 7 de ja ne i ro
de 2000, que “dis põe so bre a Cé du la de Cré di to Ban -
cá rio”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 6/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª, pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos Eu ri co
Mi ran da como ti tu lar e Oli ve i ra Fi lho como su plen te,
em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in te -
gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na a apre ci ar
a Me di da Pro vi só ria nº 2.011-3, de 31 de de zem bro
de 1999, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615/98,
ins ti tui a Taxa de Au to ri za ção do Bin go, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 7/00

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos Fet ter
Jú ni or como ti tu lar e Már cio Re i nal do Mo re i ra como
su plen te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do
para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na -
da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.013-4, de 31
de de zem bro de 1999, que “al te ra a le gis la ção tri bu tá -
ria fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 8/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pela Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Ro mel Aní zio como ti tu lar e Luiz Fer nan do
como su plen te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in -
di ca do para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
2.014-1/2000, de 31 de de zem bro de 1999, que “Alte -
ra e acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.269/96, que re -

gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de in -
dus tri al”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 9/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Almir Sá como ti tu lar e João Tota como su plen -
te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in -
te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.015-1, de 31 de de -
zem bro de 1999, que “Insti tui a Taxa de Ser vi ços
Admi nis tra ti vos – TSA, em fa vor da Su pe rin ten dên cia 
da Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, es ta be le ce
pre ços a se rem co bra dos pelo Insti tu to Bra si le i ro do
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is – IBAMA,
cria a Taxa de Fis ca li za ção Ambi en tal – TFA”.

Anten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão,
Lí der do PPB.

OFÍCIO Nº 11/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Eni val do Ri be i ro como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao
an te ri or men te in di ca do para in te grar a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi -
só ria nº 1.970-6, de 12 de ja ne i ro de 2000, que “Insti -
tui, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo da União, o Pro gra -
ma de Des li ga men to Vo lun tá rio – PDV, a jor na da de
tra ba lho re du zi da com re mu ne ra ção pro por ci o nal e a
li cen ça sem re mu ne ra ção com pa ga men to de in cen ti -
vo em pe cú nia, des ti na dos ao ser vi dor da ad mi nis tra -
ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal”.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 14/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Edmar Mo re i ra como ti tu lar e Ary Kara como
su plen te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do
para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na -
da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.009-1, de 14 de
ja ne i ro de 2000, que “Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca -
ção por ser vi do res da Car re i ra de Po li ci al Fe de ral”.
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Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 15/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Arnal do Fa ria de Sá como ti tu lar e Ri car do Bar -
ros como su plen te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te
in di ca do para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1986-1,
de 13 de ja ne i ro de 2000, que “Acres cen ta dis po si ti -
vos à Lei nº 5.859/72, que dis põe so bre a pro fis são de 
em pre ga do do més ti co, para fa cul tar o aces so ao
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS e ao
se gu ro de sem pre go”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO  Nº 21-L-PFL/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pa u lo

Ma ri nho para in te grar, como mem bro ti tu lar, 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 2.011-3, de 30 de de zem bro de 1999, que
“Alte 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
Ro nal do Vas con ce los.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 19/PT

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Aven zo ar
Arru da (PT – PB, em subs ti tu i ção ao De pu ta do José
Ge no í no (PT – SP), para in te grar a Co mis são Espe ci -
al des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
1.971-7, de 2.000, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção da Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or ga -
ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fiscal de Pre vi dên cia
So ci al e da Car re i ra Au di to ria Fis cal do Tra ba lho”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Ge no í no,
Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – 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 Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 15, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja con vo -

ca do o Se nhor Mi nis tro da Sa ú de, Dr. José Ser ra,
para dar ex pli ca ções so bre os pro ble mas de fe bre
ama re la e den gue no Bra sil.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Na for ma 
re gi men tal, esse re que ri men to será pu bli ca do e in clu -
í do em Ordem do Dia, opor tu na men te.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, DE 2000

Dis põe so bre a exis tên cia de aco -
mo da ções se pa ra das para fu man tes e
não-fumantes em es ta be le ci men tos ho te -
le i ros.

Art. 1º Os ho téis e de ma is es ta be le ci men tos si -
mi la res, des ti na dos à lo ca ção por dia ou tem po ra da,
fi cam obri ga dos a re ser var me ta de de suas uni da des, 
pelo me nos para a aco mo da ção de não-fumantes.

Pa rá gra fo úni co. A re ser va a que se re fe re o ca -
put será fe i ta, pre fe ren ci al men te, por an da res ou pi -
sos.

Art. 2º Res ta u ran tes, ba res, lan cho ne tes e sa las 
de jo gos, de re pou so e de es pe ra lo ca li za dos nos es -
ta be le ci men tos ci ta dos no ar ti go an te ri or de ve rão dis -
por de am bi en tes se pa ra dos para aco mo da ção de fu -
man tes e não-fumantes, idên ti cos em área e ca pa ci -
da de de lo ta ção.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des de me a dos da dé ca da de 60, es tu dos ci en tí -
fi cos pas sa ram a com pro var a ve ra ci da de e a alta in -
ci dên cia de que i xas de pes so as não-fumantes so bre
des con for tos so fri dos por elas quan do sub me ti das a
am bi en tes po lu í dos pela fu ma ça de ta ba co.

As que i xas mais fre qüen tes das pes so as ex pos -
tas à po lu i ção ta bá qui ca am bi en tal são: ir ri ta ção ocu -
lar, co ce i ra, ar dên cia, la cri me ja men to, dis túr bi os na -
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sa is, obs tru ção, ri ni te, sen sa ção de mau che i ro, es pir -
ros, se cu ra na boca, pi gar ro, tos se ir ri ta ti va, des con -
for to na gar gan ta, su fo ca ção, dor de ca be ça, disp néia 
e dor pré-cordial.

Além des ses des con for tos, o uso de ta ba co de i -
xa, nos ambi en tes em que se faz, um odor ca rac te rís ti -
co – co nhe ci do como che i ro de ta ba co frio – que re sul -
ta da im preg na ção da fu ma ça em mó ve is, ta pe tes e
cor ti nas, odor esse que é per ce bi do como de sa gra dá -
vel para a mai o ria das pes so as, mes mo as fu man tes.

Di fe ren te men te do que ocor re com a ma i o ria
das ou tras dro gas, o uso de ta ba co é – como se de -
mons trou – con du ta que trans cen de a es fe ra in di vi du -
al, atin gin do a ter ce i ros, sen do, lí ci to, por tan to, a atu -
a ção do Esta do e do Di re i to em de fe sa do di re i to e do
bem es tar di fu so des ses ter ce i ros.

É nes se sen ti do que pro po nho à con si de ra ção e 
ao apri mo ra men to dos no bres co le gas essa pro po si -
ção, que tem por ob je ti vo pro te ger os usuá ri os de ser -
vi ços de ho te la ria de nos so País dos dis sa bo res e dos 
des con for tos de ter de ha bi tar am bi en tes que fe dem a 
ta ba co e ter de con vi ver for ço sa men te com tal po lu i -
ção em seus es pa ços de tra ba lho e la zer.

À me di da que ora pro po nho, por si nal, já é ado -
ta da em vá ri os pa í ses e ho téis, no Bra sil e no ex te ri or.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na do ra Lu i za To le do

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
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, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2000

Re quer a ma ni fes ta ção de Voto de
Apla u so em ho me na gem ao 103º ani ver -
sá rio do jor na lis ta Bar bo sa Lima So bri -
nho.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to no art. 222 do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a ma ni -
fes ta ção des ta Casa de Voto de Apla u so em ho me na -
gem ao 103º ani ver sá rio do jor na lis ta Bar bo sa Lima
So bri nho.

Jus ti fi ca ção

Há três anos esta Casa ho me na ge ou o ad vo ga -
do, jor na lis ta, es cri tor, po lí ti co, ad mi nis tra dor, aca dê -
mi co e es ta dis ta Ale xan dre José Bar bo sa Lima So bri -

nho. Na que la oca sião este ho mem sím bo lo na ci o nal
co me mo ra va seus hon ro sos 100 anos. Hoje re tor no a 
esta tri bu na para re que rer mais uma ma ni fes ta ção
ine quí vo ca do apre ço que a na ção bra si le i ra tem por
este gran de ci da dão. E nada me lhor que a ma ni fes ta -
ção des ta Casa, que é re pre sen ta ção má xi ma do
con ce i to de na ção, para ilus trar o quão é res pe i ta do e
res pe i tá vel o gran de Bar bo sa Lima So bri nho.

O Se nhor Bar bo sa Lima So bri nho com ple ta rá
no pró xi mo sá ba do, dia 22 de ja ne i ro, seu 103º ano
de vida. Esta data – gran de data para o País – não
está e não es ta rá ali ja da de nos sas men tes. Espe ro,
mes mo que não seja de mi nha ini ci a ti va, que esta
oca sião seja sem pre hon ra da pela me mó ria no eter no 
vin dou ro. O Po der Le gis la ti vo é a gran de ins ti tu i ção
que tem por obri ga ção fa zer e res ga tar nos sa his tó ria,
da qual o ci da dão Bar bo sa Lima So bri nho é par te in se -
pa rá vel.

Sala das Ses sões, 17 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Nos ter -
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que -
ri men to será des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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. Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es tou
apre sen tan do um re que ri men to para re a li zar mos
uma ses são so le ne no Con gres so Na ci o nal pe los 103 
anos de vida do ex tra or di ná rio bra si le i ro Bar bo sa
Lima So bri nho, que será no dia 22. Como o Pre si den -
te em exer cí cio des pa chou para a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pen so que ter mi -
na rá pas san do a data sem que pos sa mos de ci dir a
res pe i to. Faço, en tão, um ape lo a V. Exª no sen ti do de 
ver o que pode ser fe i to. Só não gos ta ria que, pela bu -
ro cra cia, uma data des sa na tu re za de i xas se de ser
co me mo ra da com uma ses são so le ne ou com o que o 
Ple ná rio con si de rar me lhor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Se na dor Pe dro Si mon, o pre si den te que me an te ce -
deu evi den te men te tra tou do as sun to ba se a do nas in -
for ma ções pres ta das pela Asses so ria da Mesa...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Na
Asses so ria de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Eu pen so como V. Exª. Pen so que um voto de 
apla u so para uma fi gu ra in con tes te, no caso Bar bo sa
Lima So bri nho, po de ria e de ve ria ser vo ta do ime di a -
ta men te. Mas é ób vio que não pos so des fa zer de uma 
de ci são do meu an te ces sor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
pen sa cer to mais uma vez, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– No en tan to, se meu an te ces sor per mi tis se, gos ta ria
de co lo car o Ple ná rio para de ci dir. O Ple ná rio de ci di ria
pelo voto de apla u so e já vo ta ría mos ago ra, in de pen -
den te men te da von ta de da Asses so ria da Mesa.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – De
acor do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ple na -
men te de acor do. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – As Srªs. e os Se na do res que con cor dam que
essa ma té ria não vá à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e seja logo de li be ra da pelo Ple -
ná rio que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon para en -

ca mi nhar a vo ta ção. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Em pri -
me i ro lu gar, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª pela fe li -
ci da de da de ci são, que teve o apo io, como não po de -
ria de i xar de ser, da una ni mi da de o Se na do. 

Sr. Pre si den te, como Bar bo sa Lima So bri nho
com ple ta 103 anos de exis tên cia no pró xi mo dia 22 –
te nho aqui, Sr. Pre si den te, e peço a trans cri ção nos
Ana is, até para não exa ge rar da gen ti le za de V. Exª, o
pro nun ci a men to que fiz so bre essa ma té ria – pen so,
do fun do do co ra ção, que é mu i to me lhor pres tar uma
ho me na gem numa data como essa do que es pe rar
para fa zê-lo após o seu fa le ci men to. 

Sr. Pre si den te, ele che ga in te i ro aos 103 anos
de ida de. Ain da ou tro dia, fui per gun tar, no Jor nal do 
Bra sil, como ele fa zia seus ar ti gos. Fui in for ma do de 
que ele es cre ve ao seu es ti lo, com co me ço e fim.
São pá gi nas e pági nas, onde faz a aná li se do que
era, do que é e do que de fen de que deve ser, com
uma lu ci dez, Sr. Pre si den te, que me de i xa bo qui a -
ber to. Pode ser que al guém não sim pa ti ze com al -
gu mas de suas idéi as, mas há que se lou var o fato
de se che gar aos 103 anos com a sua co e rên cia,
com a sua fir me za, com a sua dig ni da de, com a sua
corre ção, com a sua an gús tia pelo Bra sil, sem pre de -
se jan do que as co i sas me lho rem.

Sr. Pre si den te, te nho dito mu i tas ve zes que es -
ta mos vi ven do uma épo ca, no Bra sil, em que não te -
mos re fe rên ci as. No pas sa do, ao con trá rio, tí nha mos
gran des pes so as que fa la vam no Con gres so, no
Exér ci to Na ci o nal, na Igre ja, na in te lec tu a li da de, no
meio em pre sa ri al. Por exem plo, D. Hél der Câ ma ra fa -
la va pela Igre ja; po día mos di ver gir do Bri ga de i ro Edu -
ar do Go mes, mas era um gran de ci da dão, en fim,
eram pes so as as mais va ri a das que ser vi am de re fe -
rên cia. Hoje, la men ta vel men te, le mos os jor na is, ve -
mos as re vis tas e as sis ti mos à te le vi são, en fim, co -
nhe ce mos, vo ta mos em uma pes soa, mas não há
uma re fe rên cia que nos per mi ta di zer: ”É o que ele
dis se. Se ele dis se, é por que é.“

Mas Bar bo sa Lima So bri nho é as sim, Sr. Pre si -
den te: cen to e três anos de ida de, cen to e três anos
de co e rên cia, cen to e três anos de se ri e da de – com a
es po sa dele, com os há bi tos dele, com o je i to dele,
com a ma ne i ra de ser dele.

Não te mos o di re i to de não apro ve i tar essa
opor tu ni da de. Não te mos o di re i to de, nes te iní cio de
mi lê nio, não re a li zar o gran de ges to, que ain da não
hou ve por par te do Bra sil, de mar car o ano 2000. E
se ria um gran de fe i to, Sr. Pre si den te, se, sob o co -
man do de V. Exª no Con gres so Na ci o nal, mar cás se -
mos esse ato com uma gran de ho me na gem ao nos so 
Bra sil na pes soa de Lima So bri nho. Essa é a mi nha
pro pos ta. 

Entre go o pro nun ci a men to que iria ler, agra de -
cen do a gen ti le za de V. Exª, da qual não que ro abu -
sar, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SR. SENADOR PEDRO SIMON. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs Se na do res, es tou apre sen tan do,
hoje à Mesa Di re to ra des ta Casa, re que ri men to so li ci -
tan do a re a li za ção de Ses são Espe ci al do Con gres so
Na ci o nal, para ho me na ge ar José Ale xan dre Bar bo sa
Lima So bri nho que com ple ta ago ra, no dia 22 do cor -
ren te mês, seu 103º ani ver sá rio.

São mu i tos os tí tu los pe los qua is po de ría mos
cha mar o nos so Bar bo sa Lima So bri nho: jor na lis ta,
ad vo ga do, es cri tor, po lí ti co, ad mi nis tra dor, aca dê mi -
co ou es ta dis ta. Tan tas fo ram as ati vi da des que este
ilus tre ho mem pú bli co bra si le i ro exer ceu ao lon go de
sua vida fe cun da que é im pos sí vel ten tar sin te ti zá-lo
num só.

Mes mo as sim, ten te mos sim pli fi car. Cha me -
mo-lo de o ci da dão bra si le i ro exem plar.
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Nos so ho me na ge a do nas ceu em Re ci fe, em 22
de ja ne i ro de 1897, fi lho do ta be lião Fran cis co de Cin -
tra Lima e de Jo a na de Je sus Bar bo sa Lima.

Her dou de seu tio, José Ale xan dre Bar bo sa
Lima – que go ver nou Per nam bu co, de 1892 a 1896, e 
que foi Se na dor pelo Ama zo nas, de 1923 a 1929 – o
nome e o per fil de es ta dis ta.

Apren deu as pri me i ras le tras com a pró pria
mãe.

Aos 13 anos, já es cre via para o jor nal do Co lé -
gio e, aos 15, pu bli ca va seus pri me i ros ar ti gos no jor -
nal A Pro vín cia.

Em 1913, in gres sou na Fa cul da de de Di re i to,
onde se ba cha re lou em 1917. Logo no me a do Adjun to 
de Pro mo tor, de di cou-se, pa ra le la men te, ao jor na lis -
mo, no Diá rio de Per nam bu co, no Jor nal Pe que no
e no Jor nal de Re ci fe. Co la bo rou, ain da, com a Re -
vis ta Ame ri ca na, a Re vis ta de Di re i to, o Jor nal do
Co mér cio (Rio), o Cor re io do Povo (Por to Ale gre) e
a Ga ze ta de São Pa u lo.

Em 1921, trans fe riu-se para o Rio de Ja ne i ro,
onde in gres sou no Jor nal do Bra sil, to man do-se re -
da tor po lí ti co e che gan do a re da tor-chefe em 1924. 

Em 1926, foi ele i to, pela pri me i ra vez, Pre si den -
te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa (ABI), sen do
re e le i to em 1929. Du ran te esse pe río do, co la bo rou
com A Pro vín cia e o Diá rio da Ma nhã, am bos de
Per nam bu co.

Du ran te mais de cin qüen ta anos – in clu si ve
quan do Go ver na dor de Per nam bu co – man te ve sua
co lu na no Jor nal do Bra sil, con ten do aná li ses da
con jun tu ra po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al.

Com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1934,
in gres sou na po lí ti ca, vin cu lan do-se ao Par ti do So ci al 
De mo crá ti co (PSD) de Per nam bu co, pelo qual foi ele -
i to De pu ta do Fe de ral. Na Câ ma ra, ele geu-se Lí der de 
sua ban ca da.

Em abril de 1937, foi ele i to mem bro da Aca de -
mia Bra si le i ra de Le tras.

Em ju lho de 1937, foi no me a do re la tor do Pro je -
to de Lei de cri a ção do Insti tu to de Res se gu ros do
Bra sil (M), ór gão, a seu ver, im pres cin dí vel a uma
eco no mia na ci o na lis ta no País.

Em maio de 1938, as su miu a Pre si dên cia do
Insti tu to do Açú car e do Álco ol (IAA), em con jun tu ra
de cri se ge ra da pela su per pro du ção de açú car no
Nor des te. Em no vem bro de 1941, foi ins ti tu í do o Esta -
tu to da La vou ra Ca na vi e i ra (De cre to-Lei n2 3.855),
que vi sa va, prin ci pal men te, a de fe sa do pe que no pro -
du tor em re la ção às gran des usi nas. 

Em ou tu bro de 1944, foi ba i xa do o De cre to com -
ple men tar ao Esta tu to da La vou ra Ca na vi e i ra –, vol ta -

do para as ne ces si da des dos tra ba lha do res ru ra is,
su je i tos à CLT, es ta be le cen do ga ran ti as de sa lá rio,
mo ra dia, as sis tên cia mé di ca e edu ca ci o nal e in de ni -
za ção por de mis são sem jus ta ca u sa. Tal De cre to,
se gun do Bar bo sa Lima So bri nho, equi va lia a uma “re -
for ma agrá ria se to ri al”, na me di da em que ga ran tia ao 
tra ba lha dor ru ral di re i to à con ces são de uma área de
ter ra pró xi ma à sua mo ra dia, para plan ta ção de sub -
sis tên cia.

Du ran te sua ges tão no IAA, re a li za ram-se, com
su ces so, as pri me i ras ex pe riên ci as de uti li za ção do
ál co ol ani dro mis tu ra do à ga so li na como com bus tí vel
para mo to res a ex plo são. 

Com a re de mo cra ti za ção de 1945, lan çou-se
can di da to à Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Ele i to, 
as su miu o man da to em abril de 1946, após re nun ci ar
à pre si dên cia do IAA. Como cons ti tu in te, com ba teu a
idéia de uma de le ga ção de po de res ao Exe cu ti vo, ao
mes mo tem po que de fen dia ma i or in ter ven ção do
Esta do na eco no mia.

Após a Cons ti tu in te, no exer cí cio do man da to le -
gis la ti vo or di ná rio, as su miu po si ção con trá ria à cas -
sa ção dos man da tos dos De pu ta dos ele i tos pelo Par -
ti do Co mu nis ta do Bra sil, cujo re gis tro fora can ce la do.

Em me a dos de 1946, ace i tou sua in di ca ção
como can di da to ao Go ver no de Per nam bu co, pelo
PSD, sen do ele i to com a di fe ren ça de 565 vo tos so -
bre Ma nu el Neto Cam pe lo Jú ni or. Só as su miu o Go -
ver no, no en tan to, em fe ve re i ro de 1948, em ra zão de
re cur so im pe tra do pelo ad ver sá rio, só en tão jul ga do
im pro ce den te.

Du ran te seu go ver no, re a li zou obras de ur ba ni -
za ção em Re ci fe e in cen ti vou o de sen vol vi men to da
Liga So ci al Con tra o Mo cam bo, pos si bi li tan do a cons -
tru ção de ca sas po pu la res. Tam bém ina u gu rou a Fa -
cul da de de Fi lo so fia e a Esco la Su pe ri or de Ve te ri ná -
ria, de po is in cor po ra das à Uni ver si da de Fe de ral de
Per nam bu co. 

Além de abrir es tra das no in te ri or do Esta do, im -
ple men tou um pro gra ma de as sis tên cia aos tra ba lha -
do res ru ra is, cri an do es co las, hos pi ta is, pos tos de pu -
e ri cul tu ra.

De i xan do o Go ver no de Per nam bu co, foi no me -
a do pro cu ra dor no Rio de Ja ne i ro, ten do se em pe -
nha do na ques tão re la ti va aos bens re ver sí ve is da
Light, pela qual to dos os bens que cons ti tu ís sem o
pa tri mô nio da em pre sa re ver te ri am gra tu i ta men te ao
Esta do, ao fi nal do con tra to, em 1990.

Em 1952, foi ele i to Se cre tá rio-Geral e, no ano
se guin te, Pre si den te da Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras. Sem se des vin cu lar das ati vi da des jor na lís ti cas,
can di da tou-se a De pu ta do Fe de ral, nas ele i ções de
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1958, pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro (PSB). Ele i to,
foi mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
vin cu lan do-se à Fren te Par la men tar Na ci o na lis ta,
blo co su pra par ti dá rio cri a do em 1957 com ob je ti vo de
com ba ter as con ces sões ao ca pi tal es tran ge i ro e as
re mes sas de lu cros para o ex te ri or. 

Nas ele i ções pre si den ci a is de 1960, apo i ou Jâ -
nio Qu a dros e João Gou lart, can di da tos de cha pas di -
fe ren tes mas ele i tos Pre si den te e Vi ce-Presidente,
res pec ti va men te. 

Como Vi ce-Líder do PSB na Câ ma ra, apo i ou,
com vi gor, o pro je to de cri a ção da Ele tro brás, apro va -
do em 1961. Ape sar do apo io à can di da tu ra, con de -
nou a re nún cia de Jâ nio, em agos to de 1961, que
con si de rou um gol pe frus tra do.

Du ran te o Go ver no de João Gou lart, em pe -
nhou-se, ao lado do De pu ta do Fer nan do San ta na,
pela apro va ção do Pro je to que deu ori gem à Lei de
Re mes sa de Lu cros, de se tem bro de 1962.

Ape sar das crí ti cas às va ci la ções do Go ver no
de João Gou lart quan to a as su mir uma po lí ti ca na ci o -
na lis ta, ma ni fes tou sua opo si ção ao gol pe mi li tar que
o der ru bou. 

Com a ins ti tu i ção do bi par ti da ris mo, op tou pelo
Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro (MDB). Empe -
nhou-se, en tão, na or ga ni za ção da Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Re for ma Agrá ria (ABRA), fun da da em 20 de
se tem bro de 1967.

Ao fi nal da dé ca da de 1960, foi ele i to Pre si den te 
do Con se lho Admi nis tra ti vo da ABI, car go que ocu pa
des de en tão.

Em 1970, in gres sou no ma gis té rio, como pro -
fes sor da Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas Ama ro
Ca val can ti, mais tar de in cor po ra da à Uni ver si da de do 
Esta do do Rio de Ja ne i ro (LTERJ).

Em 1973, a con vi te da exe cu ti va na ci o nal do
Par ti do, dis pu tou a Vi ce-Presidência da Re pú bli ca,
jun to Ulysses Gu i ma rães, na qua li da de de “an ti can di -
da tos”, às ele i ções in di re tas de 15 de ja ne i ro de 1974, 
nas qua is fo ram ho mo lo ga dos os Ge ne ra is Ernes to
Ge i sel e Adal ber to Pe re i ra dos San tos.

Em agos to de 1976, pe diu a pu ni ção dos au to -
res de um aten ta do a bom ba no edi fí cio da ABI, re i vin -
di ca do por uma au to de no mi na da Ali an ça Anti co mu -
nis ta Bra si le i ra (AAB).

So bre os ca su ís mos da le gis la ção ele i to ral que
de ter mi na ram su ces si vas vi tó ri as para o par ti do do
Go ver no, – a Are na e, pos te ri or men te, o PDS – de cla -
rou: “Uma de mo cra cia que não ad mi te a al ter nân cia no 
po der não me re ce o nome de de mo cra cia. Qu an to ao
nome que me re ce, se ria bom con vo car o povo para as
ele i ções e per gun tar que nome se da ria ao re gi me.”

Além dos inú me ros ar ti gos, pre fá ci os, con fe rên -
ci as, dis cur sos, pa re ce res, re la tó ri os e do li vro já ci ta -
do, pu bli cou qua se duas de ze nas de li vros.

No dia 16 de maio de 1995, re nun ci ou ao car go
de Pre si den te da ABI, que ocu pa va há 14 anos, abrin -
do uma cri se sem pre ce den te na en ti da de, em ra zão
de de nún ci as de ir re gu la ri da des que te ri am sido pra ti -
ca das por um di re tor.

Foi ca sa do com Ma ria José Pe re i ra Bar bo sa
Lima, e com ela teve qua tro fi lhos.

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.
A Pre si dên cia se as so cia às ho me na gens ao Dr. 

Bar bo sa Lima So bri nho, há pou co re tra ta do pelo Se -
na dor Pe dro Si mon como uma fi gu ra in vul gar, rara de
ho mem pú bli co bra si le i ro, pela sua co e rên cia. Esse,
sim, um ver da de i ro imor tal. Daí por que vou tra tar
com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos – uma
vez que o Dr. Bar bo sa Lima So bri nho foi De pu ta do
Fe de ral, além de Go ver na dor de Per nam bu co e fi gu -
ra ilus tre das le tras bra si le i ras – para re a li zar mos uma 
ses são es pe ci al em ho me na gem não só aos seus
103 anos de vida, mas, so bre tu do, a uma vida mar ca -
da pelo ide a lis mo e, ain da mais, por um gran de amor
ao seu País.

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 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)

Qu ar to dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Propos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 15-A, de 1998 (Subs ti tu ti vo nº
627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i -
ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti -
vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res e Ro me -
ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo -
za ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

Em dis cus são.
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O Sr. Ro ber to Fre i re  (PPS – PE) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, peço a pa la vra para res sal tar que
nos so voto con trá rio ao pa re cer do Se na dor Jef fer son 
Pé res era, va mos di zer, da ta do, pois ti nha algo a ver
com o que, no mo men to, se po dia vo tar. Está va mos
ana li san do a mu dan ça que a Câ ma ra dos De pu ta dos
ha via ope ra do na pro pos ta e, na que le mo men to, vo -
ta mos fa vo ra vel men te à con ti nu i da de do tex to an te ri -
or men te apro va do pelo Se na do.

Para que não res te dú vi da al gu ma, uma vez que 
a opi nião pú bli ca toma co nhe ci men to des se voto na
Co mis são e pode fi car com a idéia de que o PPS irá
vo tar con tra ri a men te quan do da dis cus são em ple ná -
rio, que ro es cla re cer que, ape sar de con si de rar mos o
tex to do Se na do mais ri go ro so – por tan to, mais ade -
qua do – para re gu la men tar os gas tos do Po der Le gis -
la ti vo nos di ver sos Mu ni cí pi os bra si le i ros, para evi tar
pro cras ti na ção, o PPS vo ta rá fa vo ra vel men te ao tex -
to da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Gos ta ria de es cla re cer essa ques tão, para que
não hou ves se dú vi da em re la ção não ape nas ao meu
voto, mas à po si ção do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A ma té ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Qu an do era Ve re -
a do ra, um dos ma i o res en fren ta men tos que tive foi
com re la ção à for ma como o Po der Le gis la ti vo mu ni -
ci pal uti li za va os re cur sos pú bli cos para fa zer fren te
aos gas tos com a ma nu ten ção do Po der, mais es pe -
ci fi ca men te com a re mu ne ra ção dos Ve re a do res.

Qu an do fui ele i ta, um jor na lis ta pe diu-me que
mos tras se o con tra che que de um Ve re a dor. Como se
tra ta va de uma fun ção pú bli ca, re mu ne ra da pela so ci -
e da de, e o meu con tra che que não era um se gre do,
ofe re ci-o ao jor na lis ta, que o pu bli cou num dos jor na is 
de cir cu la ção no meu Esta do. Esse fato foi mo ti vo de
mu i ta dis pu ta po lí ti ca e di fi cul tou mi nha con vi vên cia
com os Srs. Ve re a do res. No en tan to, sen ti-me gra ti fi -
ca da por ter pos si bi li ta do à so ci e da de rio-branquense 
ve ri fi car o sa lá rio de um Ve re a dor, que es ta va ga -
nhan do qua se tan to quan to um De pu ta do Esta du al,

em bo ra exis tis se uma lei que es ta be le cia que de ve -
ría mos per ce ber ape nas 75% da re mu ne ra ção de um
De pu ta do Esta du al, que, por sua vez, de ve ria per ce -
ber 75% do que ga nha va um De pu ta do Fe de ral.
Como am bas as re mu ne ra ções es ta vam in cor re tas,
en trei com um pro ces so e, du ran te qua se todo meu
man da to, de po si tei em ju í zo a quan tia a mais do meu
sa lá rio que eu con si de ra va ir re gu lar. Infe liz men te, mi -
nha ação não foi vi to ri o sa. 

No en tan to, fico fe liz por es tar mos hoje dis cu tin -
do a fi xa ção de um teto a ser gas to com a re mu ne ra -
ção dos edis, bem como com a Câ ma ra dos Ve re a do -
res. Essa é uma luta his tó ri ca, tra va da des de o pe río -
do em que fui Ve re a do ra e De pu ta da Esta du al. Por -
tan to, é mais do que co e ren te a dis cus são que es ta -
mos fa zen do.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A ma té ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to, de au to ria do Se -
na dor Espe ri dião Amin, hoje Go ver na dor de San ta Ca -
ta ri na, teve uma tra mi ta ção de mo ra da na Câ ma ra dos
De pu ta dos, com uma dis cus são am pla e bas tan te aca -
lo ra da. Em de ter mi na do mo men to, en ten de mos que o
pro je to de ve ria ser vo ta do pelo Ple ná rio, até para de -
mons trar mos a esta Na ção que, tam bém e fun da men -
tal men te, o Se na do da Re pú bli ca es ta va pre o cu pa do
com a mo ra li za ção e o bom exer cí cio da vida pú bli ca. 

O pro je to não saiu per fe i to des te Se na do. Na
ver da de, foi vo ta do fa vo ra vel men te no pres su pos to
de que a Câ ma ra dos De pu ta dos pu des se aper fe i -
çoá-lo. Foi am pla men te dis cu ti do na que la Casa e, afi -
nal, foi apre sen ta do um pa re cer que, sem dú vi da, ain -
da não é a me lhor so lu ção. Pos si vel men te, a pro po si -
ção do Se na do seja até a mais ade qua da. Mas o fato
é que o subs ti tu ti vo da Câ ma ra apre sen ta cer tos dis -
po si ti vos ino va do res, da ma i or sig ni fi ca ção para a
mo ra li da de e a boa ges tão da co i sa pú bli ca, em re la -
ção aos Mu ni cí pi os e, par ti cu lar men te, às Câ ma ras
Mu ni ci pa is. 

A nos sa ma ni fes ta ção é fa vo rá vel à pro po si ção
da Câ ma ra, no pres su pos to de que a ins ti tu i ção Con -
gres so Na ci o nal está dan do uma gran de con tri bu i ção
para um con sen so em re la ção ao pro ble ma dos le gis -
la ti vos mu ni ci pa is.

Mu i to obri ga do.

386 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia de ama nhã 
para dis cus são e vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem 
do Dia.

Con ce do a pa la vra, como Lí der do Par ti do, ao
Se na dor Ja der Bar ba lho.

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, se gu ra men te, um dos te mas de ma i -
or pre o cu pa ção por par te des ta Casa, em con so nân -
cia com a so ci e da de bra si le i ra, tem sido a ques tão da
po lí ti ca de ju ros no Bra sil. Ain da on tem, o Se na dor
Jef fer son Pé res ocu pou esta tri bu na para tra tar das
po lí ti cas do BNDES, par ti cu lar men te para as Re giões 
Nor des te e Nor te do País. 

Ve nho hoje à tri bu na, Sr. Pre si den te, com gran -
de ale gria, como Lí der do PMDB e como Pre si den te
Na ci o nal do nos so Par ti do, cum pri men tar o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra, da Inte gra ção Na ci o nal, mem bro
des ta Casa e in te gran te da Ban ca da do PMDB, que
aca ba de dar um exem plo para o Go ver no e para o
País de que é pos sí vel en con trar sa í das e fór mu las
al ter na ti vas para va lo ri zar a pro du ção no Bra sil.

Gos ta ria de cum pri men tar tam bém o Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que Car do so pelo fato de ha ver ado -
ta do as me di das pro pos tas pelo Mi nis tro da Inte gra -
ção Na ci o nal, que, de for ma en ge nho sa, con se gue,
após lon gos anos – mais pre ci sa men te, 23 anos, se -
gun do in for ma ção que ob ti ve –, fa zer com que o País
re tor ne a ter ju ros fi xos para pro gra mas de de sen vol -
vi men to, fun da men tal men te para as Re giões mais
po bres do Bra sil, Nor des te, Cen tro-Oeste e Nor te, por 
in ter mé dio da apli ca ção dos fun dos cons ti tu ci o na is.

To dos, nes te País, sa bem que um dos fa to res
que têm ini bi do a pro du ção no Bra sil e, por con se -
qüên cia, têm le va do tam bém ao de sem pre go é exa ta -
men te a po lí ti ca de ju ros. E tem ca u sa do gran de
cons tran gi men to quan do o Ban co Cen tral anun cia
uma taxa bá si ca de 19,5% e ve ri fi ca mos que, na re a li -
da de, essa é a taxa bá si ca para a ne go ci a ção de tí tu -
los com o Go ver no, mas não é a pra ti ca da em fa vor
da que les que que rem pro du zir no Bra sil. 

Os fun dos cons ti tu ci o na is, que fo ram ins ti tu í dos 
em boa hora pelo le gis la dor cons ti tu in te, ob je ti va vam
fun da men tal men te am pa rar as re giões mais po bres
do Bra sil para, efe ti va men te, se ten tar uma po lí ti ca

que eli mi nas se os pos sí ve is des ní ve is re gi o na is que
ain da exis tem no País. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, é com gran de ale gria
que re gis tra mos que, para o se tor ru ral, é pos sí vel
que a taxa mé dia che gue a 2,83%. Em re la ção aos
pe que nos agri cul to res in clu í dos no pro gra ma de re -
for ma agrá ria, além da que les da agri cul tu ra fa mi li ar e
dos mi ni pro du to res, é pos sí vel que te nha mos até ju -
ros ne ga ti vos se aba ter mos a in fla ção. 

Pela pri me i ra vez, um pro gra ma de go ver no
acre di ta na pro pos ta do pró prio Go ver no. O Go ver no
diz que a in fla ção será de 6%. O Mi nis tro Fer nan do
Be zer ra ofe re ce ao Go ver no – e o Go ver no ado ta –
exa ta men te uma po lí ti ca a esse ní vel. Para o se tor in -
dus tri al, a taxa mé dia che ga a 5,38%. Nas re giões
mais po bres do País, como é o caso da re gião do se -
mi-árido nor des ti no, para os pe que nos agri cul to res,
fica me nos de 4% ao ano; e, para os gran des pro du to -
res, 12% ao ano. O Mi nis tro con se guiu, in clu si ve, in -
clu ir uma taxa de adim plên cia que con ce de, no cál cu -
lo fi nal, na re gião do se mi-árido, 25% de aba ti men to,
e nas de ma is re giões, 15%. 

Qu e ro fes te jar, Sr. Pre si den te, um mem bro des -
ta Casa, in te gran te da mi nha Ban ca da, Se na dor pelo
Rio Gran de do Nor te, que é ca paz de ofe re cer uma
pro pos ta que pos sa ser vir de mo de lo para o BNDES,
bem como para ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras go ver -
na men ta is, no sen ti do de que é pos sí vel se acre di tar
na po lí ti ca que o Go ver no pro me te ofe re cer ao País,
de fa zê-lo cres cer, nes te ano, a uma in fla ção de 6%.
Ao mes mo tem po em que cum pri men to o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
la men to e não com pre en do a in ter ven ção do Go ver na -
dor do Ce a rá, Tas so Je re is sa ti, que, de po is do anún cio 
des sa me di da, afir mou que já está – com li cen ça da
ex pres são, ape nas trans cre vo suas pa la vras, Sr. Pre -
si den te – de ”saco che io“ com o Mi nis tro Fer nan do Be -
zer ra. Não con se gui en ten der essa afir ma ção, jus ta -
men te quan do um mem bro do Go ver no ofe re ce ao
Pre si den te da Re pú bli ca a opor tu ni da de de Sua Exce -
lên cia di zer que ago ra, no Cen tro-Oeste, no Nor te e no
Nor des te do Bra sil, se tem uma po lí ti ca efe ti va de ju ros 
com pa tí ve is para ofe re cer a quem que i ra pro du zir, seja 
na zona ru ral, seja na zona ur ba na des te País. 

Como o Go ver na dor não ex pli cou, con ti nuo na
dú vi da, por que o no ti ciá rio não dá ex pli ca ção do por -
quê de sua afir ma ção, até por que as re mu ne ra ções
do Ban co do Nor des te, do Ban co da Ama zô nia e do
Ban co do Bra sil não fo ram al te ra das, con ti nu am as
mes mas. O que, na ver da de, se re du ziu foi a taxa de
ju ros, que, atu al men te, an tes do in gres so des sa me -
di da, fi ca va en tre 20 e 25% ao ano. Fi ca va nes se pa -
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ta mar e foi ca paz, há seis me ses, de fa zer com que o
Ban co do Bra sil, o Ban co do Nor des te e o Ban co da
Ama zô nia en te sou ras sem cer ca de R$1 bi lhão des -
ses re cur sos – R$1 bi lhão que es ta vam pa ra li sa dos
nes ses ban cos, cre io que, em gran de par te, pela ini -
bi ção ca u sa da pela taxa de ju ros en tre 20 e 25%. E,
nes te mo men to, quan do se re duz a taxa de ju ros,
quan do se co lo ca efe ti va men te uma taxa de ju ros
para va lo ri zar a pro du ção, para ge rar em pre go, para
pro te ger as re giões mais po bres do Bra sil, al guém
fica de ”saco che io“. Como o Go ver na dor não se ex -
pli cou, não te nho o di re i to, em ab so lu to, de te cer ma i -
o res con si de ra ções. 

O que que ro é fes te jar o fato e es pe rar que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so cha me o
Pre si den te do BNDES e diga: ”Não é pos sí vel o
BNDES tam bém ado tar isso, pois se tra ta de um ban -
co que deve ser vol ta do para po lí ti cas de de sen vol vi -
men to em fa vor das re giões mais po bres do Bra sil“.

Qu e ro, por tan to, con gra tu lar-me com o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra por sua pro pos ta e cum pri men tar o 
Pre si den te da Re pú bli ca.

Pro cu rei o Mi nis tro hoje, Sr. Pre si den te, para sa -
ber de uma pos sí vel ex tin ção do Ban co da Ama zô nia
e fu são com a Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia. O Mi nis tro me res pon deu que não exis -
te ne nhum es tu do em sua Pas ta em re la ção a essa
ques tão; que ela foi co gi ta da pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca como uma es pe cu la ção de es tu do, até mes -
mo por que o Ban co da Ama zô nia está vin cu la do ad -
mi nis tra ti va men te ao Mi nis té rio da Fa zen da, as sim
como o Ban co do Nor des te e o Ban co do Bra sil, e não 
ao Mi nis té rio da Inte gra ção.

Então, va mos co brar do Dr. Pe dro Ma lan se
exis tem es ses es tu dos, por que não ima gi no a ex tin -
ção do Ban co da Ama zô nia, sem que se pen se tam -
bém na ex tin ção do Ban co do Nor des te. Não gos ta ria
que isso acon te ces se com ne nhum de les, por que são 
ins tru men tos que de vem aju dar o de sen vol vi men to
das re giões po bres do Bra sil. 

É des ca bi da a per gun ta fe i ta ao Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, que cum pri men ta mos pelo fato de ter 
pro pos to ao Go ver no – em re la ção àqui lo que tem sido 
um cal ca nhar-de-aquiles para o Go ver no e para a so ci -
e da de bra si le i ra – uma po lí ti ca de ju ros jus ta, com pa tí -
vel com o que efe ti va men te de se ja pro du zir no Bra sil.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JADER BARBALHO  (PMDB – PA) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de. De po is, ou vi -
rei com a ma i or ale gria os de ma is Srs. Se na do res.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se -
na dor Ja der Bar ba lho, evi den te men te, as me di das
anun ci a das por V. Exª me re cem todo o nos so apla u -
so. Não é só o Go ver na dor do Ce a rá que faz afir ma -
ções como a ci ta da por V. Exª. Hoje, no jor nal do nos -
so Esta do, O Li be ral , li que o Go ver na dor Almir Ga -
bri el con vo cou toda a Ban ca da do Pará. Na ver da de,
S. Exª não con vo cou toda a Ban ca da – aliás, pen so
que de ve ria fa zê-lo –, ape nas aque les Par la men ta res 
que o apói am po li ti ca men te e se ma ni fes tou con tra a
fu são Basa e Su dam. O pro pó si to e a afir ma ção do
Go ver no Almir Ga bri el pa re cem-me mes qui nhos e
pe que nos. Se na dor Ja der Bar ba lho, a ques tão é po lí -
ti ca. O pró prio Go ver na dor Almir Ga bri el diz – são pa -
la vras de S. Exª co lo ca das nos jor na is – que não ace i -
ta a fu são, por que se pre ten de cri ar na Ama zô nia
uma agên cia de de sen vol vi men to cujo po der po lí ti co
é ma i or do que o dos Go ver na do res de Esta do. E diz
mais: a pes soa que di ri gi ria esse ór gão fun di do, Ban -
co da Ama zô nia e Su dam, não re ce be ria voto da po -
pu la ção para fa zê-lo e se ria uma es pé cie de go ver no
pa ra le lo ao Go ver no do Esta do. No fun do, a dis cus -
são que se está le van tan do é po lí ti ca, por que es tou
len do as de cla ra ções do Go ver na dor Almir Ga bri el –
na mi nha vi são, mu i to pe que nas e ames qui nha das –
e sa ben do da de cla ra ção do Go ver na dor Tas so Je re -
is sa ti. A ques tão é po lí ti ca! Há o te mor en tre os Go -
ver na do res de que se crie nas re giões um ór gão que
te nha uma ação pa ra le la à dos Go ver nos dos Esta -
dos. La men to pro fun da men te isso. V. Exª, ago ra, in -
for ma que o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra não tem ne -
nhum es tu do a res pe i to da ma té ria, mas essa ques -
tão já tem sido co lo ca da há mu i to tem po. Os fun ci o -
ná ri os da Su dam e do Basa a es tão dis cu tin do; há um
co mi tê for ma do. Eu, in clu si ve, pre ten dia, após o dis -
cur so de V. Exª, tam bém fa lar so bre ela. O Pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil, por tan to o Che fe do Mi nis tro
que V. Exª cita, afir mou que pen sa que deve ha ver
uma fu são do Basa e da Su dam. Ora, sem di zer qua is 
os mo ti vos dis so e os be ne fí ci os que po dem ser tra zi -
dos à nos sa re gião, no fim, faz-se uma dis cus são po -
lí ti ca me nor, do in te res se de al guns, quer di zer, seg -
men tos da base do Pre si den te de fen dem po si ções
con trá ri as, ape nas por in te res ses po lí ti cos, e a so ci e -
da de, como um todo, não sabe de nada, por que ne -
nhu ma in for ma ção foi dada a res pe i to des sa ma té ria.
O pró prio Go ver na dor Almir Ga bri el diz que não sabe
qua is são os ter mos da ma té ria, mas já se está ma ni -
fes tan do con trá rio a ela, as sim como os fun ci o ná ri os
de uma ma ne i ra ge ral. Vá ri as en ti da des es tão ci ta das 
nos jor na is hoje – Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res,
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Fi e pa; to dos es tão
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apa vo ra dos com essa si tu a ção. É pre ci so que o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra ve nha a pú bli co e es cla re ça
a ques tão. O que V. Exª abor da é ex tre ma men te po si -
ti vo. Isso já de via ter vin do há mais tem po; pode ser
um mo de lo para o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al. E, quan to à fu são Basa e
Su dam, Su de ne e Ban co do Nor des te? Elas são re a -
is? Pre ten de-se, de fato, fa zê-las? Pelo me nos, o Pre -
si den te da Re pú bli ca já dis se que tem essa in ten ção.
Então, é mis ter es cla re cer isso. Que a dis cus são não
se tor ne po lí ti ca en tre as ba ses con fla gra das que sus -
ten tam o pró prio Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, mas ve nha a ser vir ao de sen vol vi men to real da
nos sa re gião, que tan to ne ces si ta dele. 

O SR. JADER BARBALHO  (PMDB – PA) –
Agra de ço-lhe o apar te, Se na dor Ade mir Andra de.
Devo di zer que a mi nha mo ti va ção para vir à tri bu na
foi exa ta men te o de se jo de fes te jar algo de po si ti vo.
La men to pro fun da men te que se es te ja a des vir tu ar a
si tu a ção, em vez de se co me mo rar o que é po si ti vo e
que de ve ria ser vir de exem plo para o Go ver no e de
dis cus são para a so ci e da de. Como re pre sen tan te da
re gião Ama zô ni ca, gos ta ria de in for mar à Casa que,
no Mi nis té rio do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, não exis -
te ne nhum es tu do so bre a ex tin ção do Ban co da
Ama zô nia, o qual, como o Ban co do Nor des te, é vin -
cu la do ao Mi nis té rio da Fa zen da. Por isso mes mo, Sr. 
Pre si den te, vim aqui fes te jar es sas me di das que con -
si de ro da ma i or im por tân cia para o se tor pro du ti vo no
Bra sil, na ex pec ta ti va de que pos sa ser vir de exem -
plo.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, e, de po is, na
me di da do pos sí vel, os de ma is re pre sen tan tes das
Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª tem
ra zões de so bra para fes te jar, como Lí der do PMDB e
como po lí ti co pre o cu pa do com nos so País e com o
nos so povo – prin ci pal men te, o País que pro duz e o
povo que tra ba lha. Essa, re al men te, foi uma ati tu de
mar can te, te mos que ”dar a Cé sar o que é de Cé sar“.
O Bra sil ga nha mu i to com essa fi xa ção de ju ros na
área dos fun dos do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste.
Eu gos ta ria ape nas de con fir mar a V. Exª e a todo Bra -
sil que mu i tos pro du to res da área da su i no cul tu ra, da
bo vi no cul tu ra e da avi cul tu ra es ta vam de ses ti mu la -
dos; al guns aban do na ram seus em pre en di men tos,
por que não con se gui ram cum prir seus con tra tos do
FCO. No Dis tri to Fe de ral, so bra ram re cur sos do FCO
para se rem apli ca dos e, em Go iás, acon te ceu o mes -

mo, por que as ta xas eram ex tre ma men te exor bi tan -
tes e es ta vam in vi a bi li zan do todo e qual quer em pre -
en di men to. Para V. Exª ter uma idéia, a Per di gão es -
ta va com di fi cul da de para con se guir a cons tru ção de
mil aviá ri os no su do es te de Go iás. Ago ra não, já há
um en tu si as mo mu i to gran de, um si nal de re cu pe ra -
ção da ati vi da de na área da su i no cul tu ra, da bo vi no -
cul tu ra e da avi cul tu ra. Sei que va mos ge rar mu i to
mais em pre gos, re to man do o de sen vol vi men to, prin -
ci pal men te nes sas três áre as. Te nho cer te za de que
em to dos os se to res que abran gem o FCO, ha ve rá
uma re to ma da do de sen vol vi men to com a ge ra ção de 
em pre gos. Por tan to, V. Exª tem ra zões de so bra para
fes te jar. Com re la ção ao Go ver na dor do Ce a rá es tar
de ”saco che io“, esse pes so al não é acos tu ma do com 
me di das cor re tas e boas para o povo. Tal vez isso pos -
sa ter tra zi do al guns pro ble mas. Se na dor Ja der Bar ba -
lho, Lí der do meu Par ti do, o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra 
teve com pe tên cia, des cor ti no e ta len to para mos trar
que es sas me di das eram im por tan tes para o se tor pro -
du ti vo bra si le i ro. Por tan to, te mos que elo giá-lo, sim; o
Mi nis tro Fer nan do Be zer ra foi com pe ten te, sou be ar ti -
cu lar e está pro mo ven do o bem para o nos so País.
Assim, apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tar o
Mi nis tro pelo ta len to, pela cri a ti vi da de, pela com pe tên -
cia em apre sentar um pro gra ma para a área eco nô mi -
ca do Go ver no. Mu i tos ou tros ti ve ram opor tu ni da de, e 
não o fi ze ram. V. Exª tem ra zão, te mos de fes te jar e
abra çar o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra por ter fe i to um
bem para o se tor pro du ti vo bra si le i ro.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu i -
to obri ga do pelo apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

Se os de ma is Se na do res me per mi ti rem, eu
gos ta ria de ou vir o apar te do Se na dor Luiz Pon tes, re -
pre sen tan te do Esta do do Ce a rá, con si de ran do que
ci tei o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti. Assim, o Se na -
dor po de rá fa zer al guns es cla re ci men tos.

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB – CE) – Se na dor Ja -
der Bar ba lho, não tive a opor tu ni da de de ou vir o pro -
nun ci a men to de V. Exª des de o iní cio. Ouvi o no bre
Se na dor Ma gui to Vi le la di zer que não en ten de quan -
do o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti fala que está de
”saco che io“ e que es sas pes so as fa zem po lí ti ca di fe -
ren te. Re al men te, fa ze mos po lí ti ca di fe ren te, tan to é
que a po pu la ção do Ce a rá co lo ca o Go ver na dor Tas -
so Je re is sa ti como o mais po pu lar do País, em seu
ter ce i ro man da to. Isso mos tra que nós ce a ren ses fa -
ze mos po lí ti ca di fe ren te, pre o cu pa dos pro fun da men -
te com a ques tão so ci al do nos so Esta do. Em re la ção
à po lê mi ca do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra com o Pre -
si den te do Ban co do Nor des te, quan do fa la mos que
es ta mos de ”saco che io“, não é só o Go ver na dor Tas -
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so Je re is sa ti, são os nor des ti nos que têm uma pre o -
cu pa ção mu i to gran de com as de si gual da des re gi o -
na is. Co nhe ce mos de per to a atu a ção do Ban co do
Nor des te e sa be mos que os fun dos têm um pa pel im -
por tan te para que o ban co pos sa con ti nu ar suas apli -
ca ções, ten tan do di mi nu ir as de si gual da des re gi o na -
is. Falo ten tan do por que sa be mos que hoje ne nhum
dos ban cos es tran ge i ros ou na ci o na is vai ao in te ri or
do Nor des te, àque la ci da de pe que na de cin co, dez
mil ha bi tan tes, apli car re cur sos para di mi nu ir as de si -
gual da des e dar opor tu ni da de aos nor des ti nos de so -
bre vi ver com dig ni da de. No Sul, não exis te esse pro -
ble ma que a re gião de V. Exª en fren ta, mas não de
for ma gra ve e sé ria como no Nor des te. Sa be mos o
que re pre sen ta cin co ou seis anos de seca para Nor -
des te. O Esta do do Pa ra ná, do no bre Se na dor Ro ber -
to Re quião, so fre a an gús tia de dois ou três me ses de
seca. Nós, nor des ti nos, às ve zes, pas sa mos cin co ou
seis anos sem que caia se quer uma gota d’água. O
Ban co do Nor des te, por in crí vel que pa re ça, atua,
com to das as suas di fi cul da des, em 97% dos mu ni cí -
pi os nor des ti nos. É ele quem está lá na pon ta em -
pres tan do para uma cri a ção de ca bra, para uma pe -
que na fá bri ca de re des, para uma pe que na ola ria.
Aque le mi cro ne gó cio de R$3 mil ou R$4 mil vai dar
àque la fa mí lia con di ções de sus ten to. O mais im por -
tan te, no bre Se na dor, é que o ín di ce de ina dim plên cia 
do Ban co do Nor des te nes ses pro je tos é mí ni mo, re -
pre sen ta 4%. O Go ver na dor e nós nor des ti nos que re -
mos o en ten di men to, mas não para es va zi ar o Ban co
do Nor des te. O no bre Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, no
co me ço, mal as ses so ra do ou não, que ria trans for mar
o Ban co do Nor des te numa agên cia de de sen vol vi -
men to. Não é des ta ma ne i ra que va mos con se guir um 
Nor des te mais hu ma no e di mi nu ir as de si gual da des
re gi o na is. Sou fa vo rá vel ao en ten di men to, ao diá lo -
go, não à crí ti ca des ca bi da e, de po is, um dis cur so
mais vi o len to. V. Exª, Lí der do PMDB, car go que exer -
ce com bri lhan tis mo, e nós da Ban ca da do Ce a rá e da 
Ban ca da do Nor des te de ve mos pro cu rar o en ten di -
men to para for ta le cer o Ban co do Nor des te, en ten di -
men to para que o Mi nis tro tam bém pos sa sair for ta le -
ci do e pos sa mos con se guir não a de su nião, mas a
união em tor no da trans po si ção das águas do São
Fran cis co, vi tal para nós nor des ti nos.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Se -
na dor Luiz Pon tes, não que ro in ter rom per o apar te de
V. Exª, mas quan do ci tei o Go ver na dor Tas so Je re is -
sa ti foi em ra zão des sa me di da pro vi só ria que não re -
ti ra ne nhum po der do Ban co do Nor des te, não re duz
as ta xas de apli ca ção do Ban co do Nor des te de re mu -
ne ra ção; essa me di da só re duz as ta xas de ju ros em

fa vor dos agri cul to res, em fa vor da in dús tria, do se tor
de ser vi ços, en fim, de to dos. Não fiz ne nhum co men -
tá rio; ape nas ma ni fes tei a mi nha pre o cu pa ção, por -
que não en ten di a in ter ven ção do Go ver na dor face à
me di da pro vi só ria edi ta da pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca. Essa ati tu de de ve ria ser se gui da pelo res tan te
da área eco nô mi ca e fi nan ce i ra, pois foi uma vi tó ria o
Go ver no con se guir, pela pri me i ra vez após 23 anos,
eli mi nar a cor re ção mo ne tá ria em fa vor da pro du ção,
es ta be le cen do para pe que nos agri cul to res até ju ros
ne ga ti vos, sem ab so lu ta men te atin gir ou pre ju di car
em nada o Ban co da Ama zô nia, o Ban co do Nor des te
ou o Ban co do Bra sil. Não es tou aqui co lo can do em
jul ga men to – e nem te nho o di re i to de fa zê-lo – o Go -
ver no Tas so Je re is sa ti.

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB – CE) – Como dis se,
não ouvi o pro nun ci a men to de V. Exª des de o iní cio.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ape nas res sal tei essa in ter ven ção, no mo men to em
que con si de ro que o Go ver no deve fa zer o má xi mo
para pro cla mar à opi nião pú bli ca sua pre o cu pa ção
com o se tor pro du ti vo bra si le i ro. E, den tro do Go ver -
no, a me di da pro pos ta pelo Se na dor Fer nan do Be zer -
ra ser ve de mo de lo.

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB – CE) – É jus ta men te
isto que que re mos: ba i xar as ta xas de ju ros, des de
que os fun dos con ti nu em a ser ad mi nis tra dos pelo
Ban co do Nor des te, por que é im por tan te que essa
ins ti tu i ção con ti nue o seu pa pel so ci al na que la re gião.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mas 
não foi re ti ra do.

O Sr. Luiz Pon tes (PSDB – CE) – Sim, mas nos
pa re ce que o fun do sai do Ban co do Nor des te, que ele 
fi ca rá ago ra com o Mi nis té rio, e tudo isso atra pa lha.
De se ja mos que os fun dos con ti nu em no Ban co do
Nor des te, por que sem eles o Ban co não pode man ter
seu pa pel so ci al na re gião. Agra de ço a V. Exª o apar te 
con ce di do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, acre di to que há de sin for ma ção.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor, V. Exª já ul tra pas sou o tem po. Se
pu der con clu ir, agra de ço.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, são tan tos os apar te an tes, gos ta ria de
ou vi-los, in clu si ve os da mi nha re gião, do meu Esta -
do, mas la men to pro fun da men te, meu tem po está ex -
pi ran do. Peço es cu sas, por que pen so que este as -
sun to me re ce um de ba te, prin ci pal men te pelo va lor
des sas me di das.

Em re la ção aos ban cos, Sr. Pre si den te, em pri -
me i ro lu gar, que ro re gis trar que des co nhe ço – e o Mi -
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nis tro Fer nan do Be zer ra tam bém des co nhe ce – qual -
quer es tu do a res pe i to da ex tin ção do Ban co da Ama -
zô nia. Nós, da Ama zô nia, não per mi ti re mos que isso
seja de ba ti do sem dis cu tir o pa pel dos Ban cos do
Nor des te e da Ama zô nia. 

De po is, Sr. Pre si den te, en ca mi nha rei ama nhã à 
Mesa Di re to ra pe di do de in for ma ções so bre au di to ri -
as do Ban co Cen tral na que les ban cos para sa ber
exa ta men te da uti li za ção dos fun dos cons ti tu ci o na is.
Qu e ro sa ber se se têm jo ga do para ru bri ca de li qüi da -
ção os ina dim plen tes – tan to no Ban co do Nor des te
quan to no Ban co da Ama zô nia. So li ci ta rei da dos so -
bre o per cen tu al de re mu ne ra ção so bre o pa tri mô nio
lí qüi do dos fun dos para ve ri fi car se efe ti va men te se
jus ti fi ca a sua taxa de re mu ne ra ção. 

Como re pre sen tan te do Pará, tran qüi li zo o povo
do meu Esta do. Uni do à Ban ca da do Nor te do Bra sil,
afir mo que não ad mi ti re mos que o Ban co da Ama zô -
nia, que tem um pa pel im por tan te na re gião, pos sa
ser ex tin to, até por que en ten do ser um ins tru men to
para a eli mi na ção dos des ní ve is re gi o na is.

Fi na li zan do, la men to não ter tido a chan ce de
con ce der os apar tes; cum pri men to o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e – aci ma de tudo – um
Mem bro des ta Casa e do meu Par ti do, o Mi nis tro Fer -
nan do Be zer ra, por ter sido ca paz, num mo men to em
que todo o Bra sil dis cu te a po lí ti ca de ju ros, de for mu -
lar um gran de pro gra ma que deve ser vir de mo de lo
para aque les que que rem va lo ri zar a pro du ção no
Bra sil. O PMDB no Se na do está em fes ta com a atu a -
ção do seu Mi nis tro.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, que ro fa lar pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esta mos com al guns pro ble mas. Vá ri os que -
rem fa lar pe las Li de ran ças, as sun to para o qual a
Mesa tem de en con trar um ca mi nho co mum, por que,
do con trá rio, os Par la men ta res não fa lam, fa lam sem -
pre as Li de ran ças. Não pode ocor rer isso, pois há
uma ins cri ção de Par la men ta res. De modo que ain da
te rei que en con trar uma so lu ção po lí ti ca para esse
pro ble ma até que haja uma re for ma re gi men tal.

O SR. SÉRGIO MACHADO  (PSDB – CE) –
Nes se caso, Sr. Pre si den te, como o Se na dor Ja der
Bar ba lho fa lou como Lí der do PMDB, eu que ria fa lar
como Lí der do PSDB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Sr. Pre si den te, ins cre vi-me como Lí der do Blo co an te -
ri or men te. Sei que é um mo men to ex cep ci o nal, é uma 
dis cus são ex tre ma men te im por tan te, e, la men ta vel -
men te, nes ta ses são cre io que te re mos que cum prir o 

Re gi men to. Os Lí de res te rão a opor tu ni da de. Nem
sem pre isso ocor re, é qua se uma ex cep ci o na li da de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Hoje po de re mos fa zer isso, mas to das as ve -
zes em que eu pre si dir, por uma ex ce ção, fa la rá o Lí -
der. Qu an do, evi den te men te, o Lí der ti ver um de ba te
par ti dá rio, fa la rá o Lí der do ou tro Par ti do. Fora daí,
vou à lis ta de ins cri ções. Essa de ci são eu tomo, sal vo
se o Ple ná rio re vo gá-la. Por que não vou fi car a vida
in te i ra a sub me ter-me a só os Lí de res fa la rem nes ta
Casa, quan do os Par la men ta res são tão Se na do res
quan to os Lí de res.

Fa la rá o Se na dor Sér gio Ma cha do, ten do em
vis ta que o Go ver na dor do Ce a rá foi ci ta do, e, pos te ri -
or men te, V. Ex.ª, Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se rão cin co mi nu tos para cada um.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pra zo da Li de ran ça é de vin te mi nu tos.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. 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, subo a 
esta tri bu na para dis cu tir um tema ex tre ma men te im -
por tan te.

Não tive o pra zer de ou vir todo o dis cur so do Se -
na dor Ja der Bar ba lho, mas S. Ex.ª tra tou de um as -
sun to com o qual to dos con cor da mos: a re du ção da
taxa de ju ros. É im por tan te re du zi-la por ser um avan -
ço que cla ma mos e de se ja mos. 

O Go ver na dor Tas so Je re is sa ti tam bém de se ja
a re du ção da taxa de ju ros para que se pos sa al can -
çar o de sen vol vi men to. Apren di que dis cu ti mos es tru -
tu ra de or ga ni za ções para en tão cum prir mos um pro -
gra ma. Assim, te mos que ini ci ar a dis cus são de qual -
quer pro gra ma ou pro je to par tin do de uma pro pos ta
so bre o que se de se ja fa zer. 

S. Ex.ª, o Go ver na dor Tar so Je re is sa ti, está
can sa do de, a cada dia, dis cu tir-se uma mu dan ça de
es tru tu ra sem an tes dis cu tir-se um pro gra ma, uma
pro pos ta. Não po de mos in ver ter, ou seja, cen tra li zar
e bu ro cra ti zar todo um pro ces so sem an tes dis cu ti-lo.
Nós, do Nor des te, es ta mos can sa dos dis so. De se ja -
mos avan ço, pro gres so, de sen vol vi men to, in ves ti -
men to. É o de se jo, te nho cer te za, das Li de ran ças do
Nor te. É esse avan ço que que re mos al can çar. Mas,
para isso, te mos que par tir do for ta le ci men to dos nos -
sos ór gãos. Não po de mos ace i tar que as nos sas Re -
giões Nor te e Nor des te não te nham um ban co que fi -
nan cie o seu de sen vol vi men to. Mas que rer trans for -
mar um ban co em agên cia de de sen vol vi men to só
para fi nan ci ar o se tor de ma nu fa tu ra, não. O que gera
em pre go no mun do hoje não é mais a ma nu fa tu ra, é o 
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ser vi ço, é a ex por ta ção. Pre ci sa mos for ta le cer nos -
sos or ga nis mos to dos. Não que re mos di vi dir co i sas
ab so lu ta men te aces só ri as. Pre ci sa mos, de se ja mos
esse avan ço, mas avan ço com in clu são so ci al, com
pro gres so, com a de fi ni ção cla ra de qua is se rão nos -
sos pro je tos, nos sos ob je ti vos, é a ques tão da trans -
po si ção. E foi essa a re a ção do Go ver na dor Tas so
Je re is sa ti quan do ex pres sou seu sen ti men to de re -
vol ta, por que a cada dia mu da-se uma co i sa.

Ain da re cen te men te, na re u nião da Su de ne,
che gou uma pro pos ta de úl ti ma hora mu dan do tudo e
os Go ver na do res a re je i ta ram por una ni mi da de. Foi
esse sen ti men to que o Go ver na dor Tas so ex pres sou
em sua re vol ta, com toda jus ti ça. Te mos que nos jun -
tar e ex pres sar nos sa re vol ta, para que pos sa mos re -
ver ter essa si tu a ção so ci al.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Se na dor Sér gio
Ma cha do, V. Exª re al men te está de pa ra béns. Pri me i -
ro, por que teve a ca pa ci da de de re a gir de ime di a to,
de i xan do bem cla ra a po si ção do Go ver na dor Tas so
Je re is sa ti. Sua Exce lên cia é con trá rio à uti li za ção dos 
re cur sos do Fun do do Nor des te e do Fun do Cons ti tu -
ci o nal do Nor te pela con di ção, hoje, do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal. O Mi nis tro Fer nan do Be zer ra,
hoje, tem essa de ci são im por tan te no que se re fe re
aos pe que nos pro du to res. Mas não po de mos abrir
mão do Basa nem do Ban co do Nor des te para apli car
lá mais de 110 mil con tra tos com o pe que no pro du tor.
Não adi an ta que rer re cri ar o go ver na dor biô ni co. Ele i -
ção foi ano pas sa do. Nes te ano, ha ve rá ele i ção mu ni -
ci pal, e ele i ção es ta du al só da qui a três anos. Não
adi an ta que rer cri ar go ver na dor biô ni co, re pi to. Qu an -
do di zem que, por qual quer mo ti vo, o Go ver na dor do
Esta do Almir Ga bri el teve idéia pe que na ou mes qui -
nha, é im pres si o nan te, to das as ca te go ri as em pre sa -
ri a is, tra ba lha do res e a so ci e da de como um todo
apói am a sua po si ção, no meu Esta do, no que se re -
fe re a essa idéia fan tas ma de que rer fa zer a fu são do
Basa com a Su dam. Mu i to obri ga do, Sr. Se na dor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te? Eu ha via pe di do, in clu si ve, pri me i ro. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Pois 
não, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, gos ta ria de fa zer uma ob ser va ção e
um re pa ro. A ob ser va ção é de que o Mi nis tro Fer nan -
do Be zer ra é um ho mem do Nor des te, um ho mem
com uma vi são mu i to am pla des te País. E es tra nho

mu i to o Mi nis tro que rer al gu ma co i sa de ruim para a
sua pró pria re gião, para o Nor te, para o Cen -
tro-Oeste, en fim, para o Bra sil. Cre io que a ati tu de
dele foi cor re tís si ma. A me di da dele tem que ser fes -
te ja da, como dis se o Lí der Ja der Bar ba lho. O pro ble -
ma de Ban co do Nor des te, do Basa, veio de po is. Pen -
sei que o Go ver na dor fos se con trá rio a essa me di da
de re du ção dos ju ros. Por isso, re ti ro o que dis se a
res pe i to do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti e pe ço-lhe
des cul pa. Enten di, re pi to, que o Go ver na dor era con -
tra es sas me di das, e não é isso. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – De
for ma al gu ma.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
tam bém fa zer esta ob ser va ção: o Mi nis tro Fer nan do
Be zer ra me re ce os nos sos apla u sos por ter ado ta do
essa me di da.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ja der Ba ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Se -
na dor Ja der Bar ba lho, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, des co nhe ço as ra zões ou tras do
agas ta men to do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti – por
isso, evi den te men te não pos so fa zer ne nhum ju í zo –,
que, pelo que sei, é uma das fi gu ras mais pres ti gi a -
das pelo Go ver no Fe de ral. Des co nhe ço, por tan to, es -
sas ou tras ques tões. Fui à tri bu na para fes te jar –
qual quer pes soa de bom sen so, qual quer bra si le i ro
pre o cu pa do com a ques tão da pro du ção nes te País
co me mo ra ria – o fato de o Mi nis tro ter for ma ta do um
pro je to ca paz não só de be ne fi ci ar os mi cro pro du to -
res, mas to dos os pro du to res, por que aqui cons ta do
mi cro ao gran de pro du tor, nas Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oeste, com uma taxa de ju ros fixa
que, em al guns ca sos, pas sa a ser ne ga ti va. É mo ti vo
de co me mo ra ção no Bra sil in te i ro o que acon te ceu
nes te Go ver no, isto é, al guém ter for ma ta do um pro je -
to des sa ma ne i ra. Como a in ter ven ção do Go ver na -
dor foi exa ta men te nes se mo men to, eu me li mi tei a
ma ni fes tar a mi nha es tra nhe za, por que, à pri me i ra
vis ta, qual quer bra si le i ro que es te ja em seu ple no ju í -
zo não pode de i xar de fes te jar essa me di da. Em re la -
ção ao Ban co do Nor des te, não hou ve al te ra ção. O
pro gra ma é apro va do pela Su de ne, jun to com os go -
ver nos es ta du a is, como ocor re no caso do Ban co da
Ama zô nia, que é apro va do pela Su dam. A exe cu ção
cabe aos ban cos re gi o na is. Nada foi al te ra do. A taxa
de re mu ne ra ção não foi al te ra da. Assim, es ta mos di -
an te de uma Ba ta lha de Ita ra ré, e não se sabe por que 
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la men tar quan do ao País é ofe re ci do um mo de lo que
to dos de vem fes te jar. De cer ta for ma, apre en do do
dis cur so de V. Exª que o ”saco che io“ do Go ver na dor
do Ce a rá não tem nada a ver com o Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, Fernan do Be zer ra, mes mo por que o
Ban co do Nor des te, as sim como o Ban co da Ama zô -
nia, está vin cu la do ao Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma -
lan. Tive a pre o cu pa ção de per gun tar ao Mi nis tro se
ha via al gum es tu do so bre a ex tin ção do Ban co da
Ama zô nia, pois, se gun do os jor na is de mi nha ter ra to -
dos per gun tam isso –, e S. Exª me in for mou que não
exis te ne nhum es tu do de ex tin ção em seu Mi nis té rio.
Assim, ape nas ma ni fes tei a mi nha es tra nhe za. Não
sei, e não te nho o di re i to de ima gi nar, o mo ti vo pelo
qual o ”saco“ do go ver na dor está se en chen do. Se gu -
ra men te não é com essa me di da, pois com ela nin -
guém en che o ”saco“; ao con trá rio, fes te ja o fato de um 
mem bro des ta Casa ter ofe re ci do algo con cre to em fa -
vor da pro du ção no Bra sil.

O SR. SÉRGIO MACHADO  (PSDB – CE) –
Sem dú vi da, Se na dor Ja der Bar ba lho, to dos apla u di -
mos essa nor ma, mas não po de mos nos con for mar
com a me di da que o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, em
de zem bro, pro pôs à Su de ne, a qual era al ta men te ne -
ga ti va para o Nor des te, pois li mi ta va o ta ma nho do
ban co, li mi ta va a ca pa ci da de de in ves ti men tos, cen -
tra li za va; en fim, ha via uma se qüên cia de ati tu des no
sen ti do de mu dar. É por isso que o Go ver na dor Tas so
Je re is sa ti está de ”saco che io“. Te nho cer te za de que
S. Exª está em ple no sen ti do da ra zão e ja ma is iria
con tra uma me di da que ob je ti va ba i xar a taxa de ju ros 
e pos si bi li tar o au men to de in ves ti men tos. O que nós
que re mos – e va mos lu tar por isso – é um pa ra dig ma
di fe ren te; é um de sen vol vi men to di fe ren te para o nos -
so Nor des te; é man ter os nos sos ban cos fa zen do um
tra ba lho de fo men to ao de sen vol vi men to in te gral, e
não só do se tor ma nu fa tu re i ro; é for ta le cer a nos sa
re gião. É por isso que es ta mos de ”saco che io“ e lu ta -
re mos até as úl ti mas con se qüên ci as, por que te mos
de de fen der essa ques tão.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, pa re ce-me que es ta mos di ver gin do
de uma con ver gên cia. Apa ren te men te, a im pres são
que se tem, pelo ce ná rio que se cri ou aqui, é a de que
V. Exª ou qual quer um de nós está re du zin do o va lor
do que foi fe i to pelo Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. Como 
Se na dor, com mu i ta hon ra, re pre sen to aqui o Esta do
do Rio Gran de do Nor te e, com mu i ta hon ra, in te gro,

por tan to, a mes ma Ban ca da da qual fa zia par te o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra. Sou ami go pes so al dele e
de se jo com mu i ta ên fa se e com mu i ta cla re za re u nir
as mi nhas pa la vras de con gra tu la ção às do Se na dor
Ja der Bar ba lho. A ini ci a ti va do Mi nis tro Fer nan do Be -
zer ra é opor tu na e jus ta. Como V. Exª aca ba de di zer,
ne nhum de nós aqui dis se o con trá rio. Por tan to, es ta -
mos exal ta dos por que apa ren te men te di ver gi mos
quan do es ta mos to dos de acor do. To dos acha mos
que uma me di da que re duz a taxa de ju ros, em qual -
quer sen ti do, em qual quer di re ção, em qual quer lu gar 
nes te país, deve ser apla u di da, prin ci pal men te se ela
se di ri ge a re giões mais de pri mi das eco nô mi ca e so ci -
al men te. Então, com mu i ta ên fa se, como Se na dor do
PSDB que tem a hon ra de par ti ci par do dis cur so de V. 
Exª, que ro re u nir-me ao Se na dor Ja der Bar ba lho e a
to dos quan tos aqui ma ni fes ta ram a sua con gra tu la -
ção ao Se na dor Fer nan do Be zer ra, Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal. De se jo di zer tam bém que con cor do
com a tese de que, sen do os fun dos cons ti tu ci o na is
cap ta dos pelo sis te ma fi nan ce i ro com cus to zero, não 
pode ha ver ne nhu ma ra zão para que o cus to de apli -
ca ção de les seja mais alto do que o de re cur sos cuja
cap ta ção pelo sis te ma ban cá rio é mais one ro sa. Por -
tan to, é per fe i ta men te jus to, opor tu no, ne ces sá rio e
me re ce o apla u so de to dos nós aqui lo que aca ba de
ser fe i to. E é pre ci so di zer que o fato de o Mi nis tro Fer -
nan do Be zer ra per ten cer ao PMDB em nada di mi nui,
ou res trin ge, o gran de mé ri to do Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. A me di da foi de -
fen di da pelo Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, a quem,
mais uma vez, que ro apla u dir. Pen so que esse apla u -
so não pode ser ma i or do que aque le dado ao Pre si -
den te da Re pú bli ca que, afi nal de con tas, foi quem
aco lheu a pro pos ta do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra e
quem as si nou a me di da pro vi só ria. Acre di to, ape nas,
se V. Exª me per mi te con clu ir meu apar te, que hou ve
uma re fe rên cia ao que dis se o Go ver na dor Tas so Je -
re is sa ti em uma en tre vis ta, a qual não li e, por isso,
não pos so dis cu tir seu tex to. Não sei se V. Exª leu
algo além de uma man che te dis tri bu í da aqui. Pen so
que o Se na dor Sér gio Ma cha do aca ba de ex pli car
com ple ta men te a ques tão. O Go ver na dor Tas so Je -
re is sa ti não se re fe ria a essa me di da pro vi só ria nem
di zen do que é con tra a re du ção de taxa de ju ros, mas
sim que é che ga do o mo men to de sair do lim bo, em
re la ção às re giões atra sa das, e de fi nir... O fato de a
po lí ti ca apli ca da lá ser ve lha não jus ti fi ca a au sên cia
de po lí ti ca. Por tan to, o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti
de se ja cla re za, con sis tên cia e in te gri da de, no sen ti do 
de in te gra li da de, em um pro gra ma que pas se a ser
exe cu ta do en vol ven do to dos os gran des ins tru men -
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tos de que o nor des te, a ama zô nia e o cen tro-oeste já
dis põem para li dar com o seu de sen vol vi men to e que
se faça tudo isso que está sen do fe i to com a pre ser -
va ção des ses ins tru men tos. Não há ne ces si da de de
sa cri fi car uma ins ti tu i ção como o Ban co do Nor des te,
com a his tó ria que tem, para re a li zar um pro gra ma
que pode, deve e será mais bem re a li za do se a re gião 
Nor des te con ti nu ar a con tar com o Ban co do Nor des -
te, se a Ama zô nia con ti nu ar a con tar com o BASA. O
Go ver na dor Tas so Je re is sa ti, Se na dor Ja der Bar ba -
lho, não é ape nas um ho mem mu i to pres ti gi a do pelo
Go ver no. É pres ti gi a do tam bém pelo povo que go ver -
na e que por três ve zes en tre gou-lhe o Esta do do Ce -
a rá. Todo o Bra sil é tes te mu nha da obra trans for ma -
do ra e mo der ni za do ra que con sa grou o Go ver na dor
Tas so Je re is sa ti como um dos mais com pe ten tes e
ín te gros qua dros da po lí ti ca bra si le i ra, in de pen den te
do par ti do a que es te ja fi li a do. Agra de ço V. Exª.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Mu i -
to obri ga do. O apar te de V. Exª en ri que ce mu i to o meu 
dis cur so.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, V. Exª me con ce de um apar te? 

O SR. SÉRGIO MACHADO  (PSDB – CE) –
Con ce do um apar te a V. Exª, no bre Se na dor Ra mez
Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Sér gio Ma cha do, on tem fui o pri me i ro Se na dor a ocu -
par a tri bu na para co me mo rar a me di da pro vi só ria as -
si na da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, com
for ça de lei, que será his tó ri ca por ser o pri me i ro ato
de fi nan ci a men to, a lon go pra zo, que não fala em cor -
re ção mo ne tá ria e re duz taxa de ju ros. Per mi te que
todo in ves ti dor, que todo to ma dor de re cur sos se pla -
ne je, e, tam bém, que os mas sa cra dos pela ele va da
taxa de ju ros pos sam repac tu ar suas ações. Não po -
de ria ima gi nar, ao ocu par a tri bu na on tem, que hoje
ha ve ria este de ba te. A me di da pro vi só ria con sa gra ex -
pres sa men te o per cen tu al de 3% para os Ban cos do
Nor des te e Nor te como ad mi nis tra do res do Fun do.
Por tan to, con fir ma a ge rên cia des ses Fun dos do Nor te 
e Nor des te com re la ção à me di da pro vi só ria. Fi quei
mes mo em pol ga do com V. Exª, que foi à tri bu na, com
ên fa se, de fen der o Ban co do Nor des te e o seu Go ver -
na dor. Fa lou-se aqui em ”saco che io“. Que di re mos
en tão nós do Cen tro–Oes te, que não po de mos en trar
nes te de ba te já que nem ban co te mos? E será que
tam bém de ve ria di zer que es tou de ”saco che io“, por -
que des de que che guei aqui luto, não por um ban co,
mas por uma agên cia de de sen vol vi men to para essa
re gião que re pre sen ta um quar to do ter ri tó rio na ci o nal? 
Des cul pem a ex pres são, não que ro fe rir nin guém, mas 

vejo esta dis cus são como in sí pi da e ino do ra e acre di to
que não de via ser ba se a da nes te pon to. De ve ria, sim,
ser um de ba te tra va do em fa vor do mé ri to da me di da
pro vi só ria. O Pre si den te da Re pú bli ca per tence ao
PSDB, e, em úl ti ma aná li se, quem pode en cer rar as
ati vi da des de um ban co é o Mi nis tro Ma lan por meio
de um ato as si na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Se
um dia al guém ti ver que aca bar com o Ban co do Nor te 
ou com o Ban co do Nor des te, no sis te ma pre si den ci a -
lis ta, será o Pre si den te da Re pú bli ca. Pen so que não
de ve mos mais dis cu tir essa qus tão, Se na dor Sér gio
Ma cha do. Va mos em fren te para fa zer com que os
ou tros cré di tos, os ou tros fi nan ci a men tos, os ou tros
to ma do res de re cur sos te nham os mes mos be ne fí ci -
os dos to ma do res dos Fun dos. Os meus cum pri men -
tos ao Se na dor Fer nan do Be zer ra, ao Mi nis tro Ma lan, 
ao Pre si den te da Re pú bli ca e a toda esta Casa. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet.
Esti ve pre sen te à so le ni da de da Me di da Pro vi só ria.
Em mo men to al gum, nin guém a dis cu tiu.

Pen so que V. Exª tem o de ver de de fen der a ins -
ta la ção de sua agên cia com toda a ve e mên cia, com
luta, como nós te mos fe i to. Nós do Nor des te, que te -
mos so fri do, que te mos ou vi do dis cur sos e pou ca
ação, que re mos essa mu dan ça, essa trans for ma ção,
e isso se vai dar com o for ta le ci men to cada vez ma i or
dos nos sos ór gãos e com a de fi ni ção bem cla ra do
nos so pro je to de de sen vol vi men to. É isso o que o Go -
ver na dor Tas so Je re is sa ti de se ja.

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

lhães) – Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do Blo co,
ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Pela Li de ran ça.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ini ci ou-se nes se Ple ná rio um im por tan te de ba te
pro vo ca do pelo anún cio do Go ver no Fe de ral da in ten -
ção de fun dir a Su dam e o Basa numa agên cia de de -
sen vol vi men to da re gião Nor te. É evi den te que a dis -
cus são le van ta da até ago ra ten ta es ca mo te ar a ques -
tão prin ci pal.

Esta mos ob ser van do que há uma dis pu ta cla ra
de po der en tre dois seg men tos da base go ver nis ta.
Essa é a ques tão fun da men tal que é pre ci so es cla re -
cer. O que está sen do di vul ga do nos jor na is é algo
mu i to dis tan te do que está sen do dis cu ti do aqui. Eu,
in clu si ve, cha ma ria à aten ção o Pre si den te Na ci o nal
do PMDB, Lí der da ban ca da do PMDB no Se na do,
Se na dor Ja der Barba lho, so bre o que pu bli cou o jor nal 
de ma i or cir cu la ção em nos so Esta do e de gran de im -
por tân cia na Ama zô nia. Ele apre sen ta os fa tos como
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in con tes tá ve is, como algo real. Em pri me i ro lu gar, diz
que será cri a da uma agên cia de de sen vol vi men to que
jun ta rá Ban co da Ama zô nia e Su dam. Em se gun do lu -
gar, diz em le tras mu i to cla ras que o Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, Sr. Fer nan do Be zer ra, do PMDB, é
um dos prin ci pa is de fen so res da pro pos ta de fu são
das duas ins ti tu i ções. É pre ci so es cla re cer isso.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Con ce der-lhe-ei o apar te em se gui da, Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra.

Pre ci sa-se es cla re cer se o Mi nis tro Fer nan do
Be zer ra é ou não de fen sor da pro pos ta. Se a pro pos -
ta for fun da men tal e boa para o de sen vol vi men to do
nos so Esta do, da nos sa re gião, po de mos es tu dá-la,
dis cu ti-la, ana li sá-la e, quem sabe, até apro vá-la. To -
da via, não po de mos co lo car a ques tão po lí ti ca como
está fa zen do o Go ver na dor do Esta do, que diz: ”Sou
con tra não por que é ruim para o meu Esta do ou para
a Ama zô nia. Sou con tra por que será cri a da uma
agên cia de de sen vol vi men to que terá mais di nhe i ro
do que o Go ver no do Esta do e um go ver no pa ra le lo,
den tro do meu Esta do, que não foi ele i to e não teve
voto po pu lar.“ Essa é a ques tão.

Se na dor Ja der Bar ba lho, diz ain da o jor nal que
o lo cal onde será im plan ta da a agên cia é o Esta do do
Ma ra nhão. Já está tudo de fi ni do. O Mi nis tro quer a fu -
são do Basa e da Su dam e tal fu são será fe i ta. O
FNO, o FCE, en fim, os fun dos das três re giões se rão
ad mi nis tra dos por essa nova agên cia de de sen vol vi -
men to, di mi nu in do, por tan to, o po der po lí ti co dos Go -
ver na do res do PSDB.

O que la men to é que a dis cus são não está se
dan do em tor no do in te res se do povo da re gião; o que
la men to é que as en ti da des li ga das ao se tor pro du ti vo –
até nós po lí ti cos, os fun ci o ná ri os da Su dam e do Ban co 
da Ama zô nia – não es tão to man do co nhe ci men to de
ab so lu ta men te nada do que se pre ten de fa zer.

No en tan to, quan do o Pre si den te da Re pú bli ca do
Bra sil diz, na im pren sa, que está que ren do fun dir BASA
e Su dam, evi den te men te, to dos nós te mos que de ter
não essa pre o cu pa ção po lí ti ca, mes qui nha, pe que na,
de sa ber quem vai man dar mais. A pre o cu pa ção ma i or
do nos so povo é sa ber o que é que pode con tri bu ir me -
lhor para o nos so verdade i ro de sen vol vi men to.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSDB – PA)
– Ouço o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra para de po is
con ti nu ar. Já que são mu i tos Se na do res so li ci tan do
apar te, pe di ria que fos sem bre ves.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na -
dor Ade mir Andra de, em pri me i ro lu gar, agra de ço a V. 
Exª a de li ca de za que não re ce bi dos ora do res an te ri -
o res, não por mim, mas pelo meu Esta do. Afi nal de
con tas, es tou aqui há mu i to tem po como re pre sen tan -
te do Nor des te, por que uma gran de e ex ten sa área de 
Mi nas Ge ra is per ten cia ao Po lí go no da Seca e, ago -
ra, per ten ce à re gião da Su de ne. Toda essa po lí ti ca
que se anun cia há de atin gir tam bém o Esta do de Mi -
nas Ge ra is, numa ex ten são ma i or que a área to tal dos 
Esta dos Per nam bu co, Ala go as e Ser gi pe re u ni dos.
Há al gum tem po tive a in for ma ção de que a Su dam e
a Su de ne se ri am trans for ma das em agên ci as de de -
sen vol vi men to. Con fes so a V. Ex.ª que até re ce bi com
cer ta ale gria essa me di da, a qual se ria pra ti ca men te
um des do bra men to da po lí ti ca da cri a ção das agên ci -
as re gu la do ras já em fun ci o na men to, e ou tra que está
sen do dis cu ti da aqui no Con gres so Na ci o nal. Di go-lhe, 
po rém, que, em ne nhum mo men to, se fa lou so bre fu -
são do Ban co da Ama zô nia e Su dam, ou da Su de ne e
do Ban co do Nor des te. Não pos so fa lar ver da de i ra -
men te pela re gião Ama zô ni ca, mas pelo Nor des te,
onde es tão mi nhas ori gens, em bo ra te nha me tor na do
mi ne i ro. Não se pode ad mi tir ab so lu ta men te a fu são
do Ban co do Nor des te e da Su de ne, que são duas ins -
ti tu i ções que es tão en vi dan do um es for ço mu i to gran -
de para aten der aos re cla mos de toda a re gião, in clu -
si ve da área mi ne i ra da Su de ne. Con se qüen te men te,
não po de mos ad mi tir essa hi pó te se. Agra de ço a V.
Exª a gen ti le za de con ce der-me o apar te. Peço que o
Go ver no es cla re ça mais essa po si ção, a fim de que
não pa i re dú vi da a res pe i to de fu são que não é de in -
te res se do Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Per mi te V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Ouço o apar te de V. Ex.ª, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Se na dor
Ade mir Andra de, se rei mu i to bre ve. Eu es ta va pre -
sen te nes sa so le ni da de du ran te a qual o Go ver na dor
fez essa es pé cie de de sa ba fo. Te nho con ver sa do mu -
i to com o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra so bre esse pro -
ble ma. Estou à von ta de para di zer, pois dis se a S.
Exª, por mais de uma vez, nas con ver sas que te mos
tido, que não ad mi ti mos qual quer me di da que sig ni fi -
que en fra que ci men to do Ban co do Nor des te, por que
é a úni ca ins ti tu i ção ofi ci al de cré di to, ex ce tu an do o
Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca, que atua na -
que la re gião. Se ten ta e cin co por cen to do cré di to do
Nor des te bra si le i ro é dado pelo Ban co do Nor des te.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 395



Não po de mos ad mi tir que se en fra que ça uma ins ti tu i -
ção como essa, da qual o Se na dor Agne lo Alves foi
di re tor, co nhe ce-a e pode fa lar de po is so bre o que é
aque la ins ti tu i ção. Qu an to a ajus tes e aper fe i ço a -
men tos, o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra con ta com nos -
so apo io. Inclu si ve tive opo tu ni da de de fa lar com S.
Exª, pelo te le fo ne, pou co an tes da so le ni da de na qual 
o Pre si den te anun ci ou a nova me di da pro vi só ria, e S.
Exª me ga ran tiu – não pude es tar pre sen te, as sim
como não pôde es tar o Se na dor Ja der Bar ba lho – que 
nada en fra que ce ria o Ban co do Nor des te. Pre ci sa -
mos de i xar cla ro para o Ban co do Nor des te, para o
Basa e para qual quer ou tra ins ti tu i ção de de sen vol vi -
men to re gi o nal, que o ban co é uma ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra. Essas ins ti tu i ções fi nan ce i ras são ex tre ma -
men te sen sí ve is, têm re la ções com o mer ca do, têm
aci o nis tas e cap tam di nhe i ro no ex te ri or. Não po de -
mos de i xar trans pa re cer, em ne nhum mo men to, que
haja qual quer in se gu ran ça ou qual quer ins ta bi li da de
nes sas ins ti tu i ções. Isso é es sen ci al. O Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra foi Vi ce-Presidente do Ban co do
Bra sil e pode me aju dar nes sa ar gu men ta ção. Isso
não po de mos ad mi tir, por que vem em pre ju í zo do
Nor des te, des sas re giões me nos de sen vol vi das.
Pen so que há mu i ta gen te, prin ci pal men te li ga da à
eco no mia, ao se tor fi nan ce i ro, que, se pu der, aca ba
com Su dam, com Su de ne, com Ban co do Nor des te,
com BASA, com tudo. E não va mos ser nós, da re -
gião, que va mos dar en se jo a isso. Então, o que o Go -
ver na dor Tas so Je re is sa ti quer – e es ta mos de acor -
do – é pre ser var a ins ti tu i ção Ban co do Nor des te. Não 
po de mos co lo cá-la em ris co, não po de mos de i xar
que haja qual quer co i sa que a en fra que ça, que a de -
bi li te. Qu an to a isso que foi fe i to, mu i to bem. Para ba i -
xar ju ros? Óti mo. Mas va mos ga ran tir es ses ór gãos
de de sen vol vi men to re gi o nal. Esta foi a ra zão de o
Go ver na dor ter dito aqui lo na que le mo men to, que era 
em de fe sa de uma ins ti tu i ção re gi o nal. Mu i to obri ga -
do a V. Exª.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Per mi te
V. Exª um apar te? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Con ce do apar te ao Se na dor Ja der Bar ba lho, pe din do 
bre vi da de, con si de ran do que meu tem po já está qua -
se se es go tan do.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Ade mir Andra de, V. Exª co lo ca mu i to bem: te mos que
dis cu tir a ques tão no ata ca do e não no va re jo. Fui
para a tri bu na pro vo car essa dis cus são, por que acho
que o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra con se guiu o iné di to
nes se mo men to: pro var que é pos sí vel va lo ri zar a
pro du ção no Nor des te, no Nor te e no Cen tro-Oeste

com re du ção de taxa de ju ros. Qu an do ci tei o Go ver -
na dor, é por que me pa re ce – não vou dis cu tir os mo ti -
vos pe los qua is o Go ver na dor do Ce a rá pos sa es tar
agas ta do – é que S. Exª não pode es tar agas ta do
com essa me di da do Pre si den te da Re pú bli ca, por -
que essa me di da não retira nada do Ban co do Nor des -
te, do Ban co da Ama zô nia. E acho mais: que o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra deve lu tar para que o Mi nis té rio dele
dê a ori en ta ção. Por que no caso aí o Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal é cli en te do Ban co da Ama zô nia, é cli -
en te do Ban co do Bra sil e cli en te do Ban co do Nor des te, 
e tem que di re ci o nar qua is são as po lí ti cas de in te gra -
ção. Mas no caso não hou ve ne nhu ma al te ra ção. Qu al -
quer pes soa de bom-senso, re pi to, no seu ju í zo, tem
que fes te jar. Quem ci tou, quem es pe cu lou foi o Pre si -
den te da Re pú bli ca no seu dis cur so so bre uma pos sí vel 
fu são. Fui ao Mi nis tro Fer nan do Be zer ra co brar-lhe,
hoje, esta in for ma ção, e sou be que no seu Mi nis té rio
não exis te ne nhum es tu do a res pe i to, até por que o
Basa e o Ban co do Nor des te são vin cu la dos ao Mi nis tro 
da Fa zen da. Então, o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra me re -
ce só elo gi os e nós do Nor te e Nor des te de ve mos fes te -
jar a me di da pro vi só ria e lu tar por es sas ins ti tu i ções que 
pos sam pro mo ver o nos so de sen vol vi men to. Eu agra -
de ço cum pri men tan do V. Exª pela ob ser va ções fe i tas.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Mu i to obri ga do Se na dor.

Espe ro que o jor nal da nos sa re gião, ama nhã,
pu bli que es ses des men ti dos e as afir ma ções de V.
Exª, por que co lo ca o Mi nis tro como prin ci pal de fen sor 
des sa pro pos ta, além de já de fi nir a fu tu ra agên cia no
Esta do do Ma ra nhão.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi te 
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Com mu i to pra zer, Se na do ra He lo i sa He le na, con tan -
do com a sua con tri bu i ção.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor, que ro sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª e di zer
– cla ro que não vou en trar no pro ble ma fi si o ló gi co do
Go ver na dor, por que isso fica para uro lo gis ta – que
vejo de uma for ma in te res san te o de ba te de hoje. Mu -
i to in te res san te! Pri me i ro por que há uma am pli a ção
as sus ta do ra da opo si ção ao Go ver no, e os dis cur sos
que fo ram fe i tos, in clu si ve pelo Lí der do PSDB, fo ram
re al men te in te res san tes so bre a ne ces si da de de que
se crie uma al ter na ti va para o de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al para o nos so Nor des te. Então, das
duas uma: ou se muda o Go ver no, no sen ti do de que
se bus quem al terna ti vas para ga ran tir o de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al, ou pas sa mos a fa zer a dis -
cus são de ban cos pú bli cos de ou tra for ma. Pre ci sa -
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mos dis cu tir em re la ção ao Ban co do Nor des te e não
es pe ci al men te o Ban co do Nor des te a ser vi ço do Ce a -
rá, mas o Ban co do Nor des te a ser vi ço do de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al do mes mo je i to que os ou -
tros ban cos re gi o na is, do mes mo je i to que o BNDES,
do mes mo je i to que o Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, como tam bém as al ter na ti vas que têm 
sido cri a das pelo Go ver no Fe de ral, no sen ti do de in vi a -
bi li zar os ban cos es ta du a is já in vi a bi li za dos, quer seja
por pre ca tó ri os, por má ad mi nis tra ção, por pre va ri ca -
ção. Por tan to, ape nas sa u dar a pre ci são ci rúr gi ca do
pro nun ci a men to de V. Exª, e di zer que acho até in te -
res san te o alar ga men to da opo si ção nes ta Casa, no
sen ti do de que pos sa mos res pe i tar o Nor des te que
não tem sido res pe i ta do por esse Go ver no.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
É ver da de, Se na do ra He lo i sa He le na, quan do o calo
dói no pé as co i sas mu dam. Por que eu vejo aqui
quem já de fen deu tan to a pri va ti za ção de to dos os
ban cos es ta ta is do nos so País, ago ra quan do vai na
fe ri da, quan do vai no pé, na pró pria re gião, aí não
pode me xer no Ban co de De sen vol vi men to do Nor -
des te, não pode me xer no Ban co, não pode me xer no
Ban co da Ama zô nia. E es tou de ple no acor do, es tou
até fe liz com essa re a ção da Ban ca da que faz par te
do Go ver no, tan to do Nor te quan to do Nor des te.

Diz aqui mais o jor nal que ”e essa é a ra zão prin -
ci pal de toda essa dis pu ta. Exis te hoje em FNO 400
mi lhões de de pó si to não apli ca dos e exis tem 600 mi -
lhões na Su dam que pode evi den te men te ha ver di re -
ci o na men to po lí ti co“. 

No caso do Ban co da Ama zô nia, eu devo lem -
brar ao Se na do da Re pú bli ca, que foi cri a do pelo Con -
gres so Na ci o nal, com tra ba lho nos so, o FNO. E le va -
mos qua tro anos, Se na do ra He lo í sa He le na, para fa -
zer com que o di nhe i ro do FNO che gas se à mão dos
pe que nos pro du to res, dos agri cul to res do nos so País. 

O mo vi men to de no mi na do Gri to da Ama zô nia
re a li zou-se no dia 25, quan do to das as li de ran ças da
re gião fo ram para a por ta do Ban co da Ama zô nia.
Isso fez com que Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal mu -
das se sua po lí ti ca de em prés ti mo, para que o di nhe i ro 
che gas se à mão da que le que não ti nha o do cu men to
da ter ra, mas que, por meio de uma as so ci a ção, de
uma en ti da de ou de seu sin di ca to, pas sou a ter di re i to 
ao cré di to do FNO es pe ci al.

Atu al men te, o BASA é uma ins ti tu i ção po pu lar,
uma ins ti tu i ção que ri da e de fen di da pelo povo da
Ama zô nia. Qu an do se fa lou na ex tin ção do BASA, há
três anos, lem bro-me que le van ta ram-se con tra to dos 
os mo vi men tos so ci a is: o Sin di ca to dos Tra ba lha do -
res Ru ra is, a FETAG, o MST. Por quê? Por que o re -

cur so que, em 1988, co lo ca mos na Cons ti tu i ção só
che gou às mãos dos la vra do res em 1992 – qua tro
anos de luta fo ram ne ces sá ri os para que o Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal mu das se sua po lí ti ca! Essas pes -
so as pas sa ram a ter mu i ta con si de ra ção pelo BASA. 

Além do mais é pre ci so con si de rar o pa pel que
um ban co ofi ci al como o Basa tem na re gião. A Fu são
do Basa e Su dam numa agen cia de de sen vol vi men to, 
de ime di a to te ria um im pac to mu i to ne ga ti vo, pelo
sim ples fato de que uma agen cia des sa na tu re za –
ins ti tu i ção não fi nan ce i ra – fi ca ria im pe di da de ope rar
como ban co, ex tin guin do-se sua rede de agên ci as e
suas ati vi da des cre di tí ci as. Vale lem brar, que no in te -
ri or da re gião Nor te das 361 agen ci as ban ca ri as exis -
ten tes, 237 são ofi ci a is, isso re pre sen ta 2/3 do to tal.

É pre ci so que o Go ver no Fer nan do Hen ri que diga
o que quer apre sen tar, qual é a pro pos ta. Não é pos sí -
vel fi car es pa lhan do para o Bra sil in te i ro que vai fun dir
BASA e SUDAM, as som bran do os fun ci o ná ri os da
SUDAM, as som bran do os fun ci o ná ri os do BASA, de i -
xan do a so ci e da de da Ama zô nia em es ta do de ex pec -
ta ti va, sem apre sen tar ne nhu ma pro pos ta con cre ta. 

É isso que es ta mos con de nan do. A dis cus são,
no meu en ten di men to, deve ser ele va da e deve ter o
pro pó si to de fa zer um le van ta men to dos in te res ses
da po pu la ção da nos sa re gião. Esse de ba te pre ci sa
ser aber to e en vol ver téc ni cos, tra ba lha do res, re pre -
sen ta ções em pre sa ri a is e po lí ti cos da re gião. O Con -
gres so Na ci o nal tem de ba ti do, em vá ri as co mis sões
ques tões li ga das ao de sen vol vi men to da re gião ama -
zô ni ca, por isso afir mo, essa dis cus são não pode se
dar ao ní vel ape nas dos ga bi ne tes do Exe cu ti vo. 

Qu e ro apro ve i tar, Se na dor Luiz Otá vio, com pa -
nhe i ro de Ple ná rio, para di zer que o Go ver na dor do
Pará co me te um pe ca do. S. Exª não de ve ria re u nir só
a sua Ban ca da para dis cu tir a ques tão. V. Exª é tes te -
mu nha de que a Ban ca da do Pará tem es ta do uni da
aqui em to dos os mo men tos pelo in te res se do nos so
Esta do. O Go ver na dor de ve ria cha mar a Ban ca da
como um todo, por que esse é um pro ble ma de to dos
e não ape nas do seg men to li ga do a S. Exª aqui no
Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Se rei bre ve,
que ro ape nas con tes tar o que V. Exª está ex pon do. O
Go ver na dor Almir Ga bri el tem ten ta do uma ar ti cu la -
ção com toda a Ban ca da da Ama zô nia para re a li zar
uma re u nião no Esta do do Pará, no Ama zo nas ou em
ou tro Esta do da re gião Ama zô ni ca, para dis cu tir uma
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es tra té gia, uma for ma de con du zir os pro ble mas da
re gião. Com re la ção à re u nião a que V. Exª faz re fe -
rên cia, é uma re u nião de ro ti na da Ban ca da de apo io
do Go ver no do Pará, do Go ver na dor Almir Ga bri el,
para tra tar de vá ri os as sun tos do nos so dia-a-dia.
Por tan to, não se tra ta do as sun to a que V. Exª faz re -
fe rên cia. Com re la ção a esse, V. Exª pode tra zer uma
gran de co la bo ra ção para toda a Ama zô nia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB-PA) –
Fico fe liz que o Go ver na dor mude de po si ção. Há
qua tro anos, quan do da for ma ção da Ban ca da Par la -
men tar da Ama zô nia, fi ze mos uma re u nião no Esta do 
do Pará, S. Exª não com pa re ceu se quer à re u nião e
foi um dos prin ci pa is de ses ti mu la do res da união da
Ban ca da da Ama zô nia. 

Fe li ci to o Go ver na dor por es tar mu dan do de po -
si ção. V. Exª é tes te mu nha: a Ban ca da do Pará tem
sido res pon sá vel aqui  os três Se na do res e os de zes -
se tes De pu ta dos Fe de ra is  por tudo que vai ao en con -
tro do in te res se do nos so Esta do. Alguém com in te -
res se con trá rio se ria des mas ca ra do, por que a von ta -
de de to dos é ser vir ao povo e não a um e ou tro, com
seus in te res ses po lí ti cos.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, o Se na dor
Agne lo Alves pe diu apar tes aos dois ora do res que me 
an te ce de ram e que não pu de ram aten der a seu pe di -
do. Pe ço-lhe per mis são para con ce der o apar te ape -
nas a S. Exª e, de po is, en cer ra rei meu dis cur so.

Se na dor Agne lo Alves, ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Agra de ço à 

Mesa pela gen ti le za. Pri me i ra men te, enal te ço a von -
ta de po lí ti ca do Se na do. Essa dis cus são só está sen -
do pos sí vel, por que há na Casa 79 Se na do res, fal tan -
do ape nas dois – fato que está ocor ren do numa con -
vo ca ção ex tra or di ná ria tão cri ti ca da, vi gi a da e pa tru -
lha da. É bom que seja as sim, pois fi ca mos mu i to tran -
qüi los, cum prin do nos so de ver. Mas, que ro dar tam -
bém um de po i men to so bre esse de ba te. Estra nho
que não se que i ra re for mar, por que toda re for ma, em
prin cí pio, deve ser exa mi na da. Ve re mos, an tes de
tudo, o que se quer mo di fi car e qual se ria o ob je ti vo.
Além dis so, com re la ção ao Ban co do Nor des te, o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, quan do as si nou a
me di da pro vi só ria, no seu dis cur so, enal te ceu a po si -
ção e o pa pel de sem pe nha do por aque le ban co na re -
gião. Por tan to, não há ra zão para se te mer, a não ser
que os ilus tres in te gran tes da Ban ca da do PSDB não
con fi em na pa la vra do Pre si den te da Re pú bli ca, por -

que Sua Exce lên cia mes mo enal te ceu o pa pel de -
sem pe nha do pelo Ban co do Nor des te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Vim re i vin di car, Sr. Pre si den te – para con clu ir – em
nome do Blo co de Opo si ção nes ta Casa, que a dis -
cus são so bre a pos si bi li da de de mu dan ça con te com
a par ti ci pa ção de toda a so ci e da de, de to dos os seg -
men tos da re gião Ama zô ni ca. 

Qu e ro tam bém fes te jar a ele i ção de Ri car do La -
gos, do Par ti do So ci a lis ta, para Pre si den te do Chi le, en -
cer ran do, de fi ni ti va men te, a era Pi no chet na que le País.

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

lhães) – Srs. Se na do res, há três dias que o Se na do
dá exem plo de com pa re ci men to ma ci ço nas suas
ses sões de li be ra ti vas.

Hoje es ta mos com 79 pre sen ças na Casa, o que 
de mons tra o apre ço e o res pe i to dos Se na do res pela
opi nião pú bli ca bra si le i ra. É mu i to bom que a im pren -
sa tome co nhe ci men to des te fato, para que não co -
me ta in jus ti ça con tra o Se na do em ma té ria de com pa -
re ci men to na con vo ca ção ex tra or di ná ria. 

Esta mos fa zen do um es for ço mu i to gran de para 
vo tar mos ma té ri as que não ti nham ain da pa re cer. A
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia tem
pro cu ra do apre sen tar os pa re ce res, e te nho con ta do
com a boa von ta de das Li de ran ças de Go ver no e da
Opo si ção para fa zer a Ordem do Dia.

Daí por que vou apre sen tar o re que ri men to as -
si na do pe los Lí de res dos di ver sos Par ti dos, pe din -
do ur gên cia, nos ter mos do art. 336, para os Pro je -
tos de Re so lu ção 2, 3 e 4, de 2000, que fo ram hoje
re la ta dos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da ni a. 

O Pro je to de Re so lu ção nº 2 diz res pe i to a pres -
tar ga ran tia de ope ra ções de cré di to a ser con tra ta da
pela Ele tro brás e o Ban co Inter na ci o nal para a Re -
cons tru ção e o De sen vol vi men to, Bird.

O Pro je to de Re so lu ção nº 3 au to ri za a Re pú bli -
ca do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao
Bird, no va lor equi va len te a cin co mi lhões e cin qüen ta 
mil dó la res. 

O Pro je to de Re so lu ção nº 4 au to ri za a União a
con tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te até quin ze mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca jun to ao Bird, des ti na dos ao fi nan -
ci a men to par ci al do pro je to re la ti vo ao Pro gra ma Na -
ci o nal de Meio Ambi en te.

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 Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

398 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



REQUERIMENTO Nº 17, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para os Pro je tos de
Re so lu ção nº 2, 3 e 4, de 2000.

Sala das Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Já -
der Bar ba lho – Ro me ro Jucá – Fran ce li no Pe re i ra
– Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o Re que ri men to nº 17, de 2000,
de ur gên cia, para os Pro je tos de Re so lu ção nºs. 2, 3 e 
4, de 2000, que, sen do apro va do, fi gu ra rá (na Ordem
do Dia) da ses são de quin ta-feira, às 10h.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Co mu ni co aos Srs. Se na do res que, na pa u ta
da ses são de li be ra ti va da pró xi ma quin ta-feira, cons ta -
rão as ma té ri as que fo rem vo ta das em ca rá ter de ur -
gên cia. Mes mo as sim, após a Ordem do Dia, ha ve rá
re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia para for ne cer ma té rias para a pró xi ma se ma na.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Tem a pa la vra V. Ex.ª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, con si de ro im por tan tes as me di das
que V. Ex.ª toma para ve ri fi car pre sen ça tão sig ni fi ca -
ti va de Se na do res como tem ocor ri do des de a se gun -
da-feira.

São 17h39min. Fato im por tan te foi anun ci a do
pela agên cia de no tí ci as às 16h15min., como te nho
aqui a Agên cia Esta do. E ne nhum dos Lí de res do Go -
ver no ou da base go ver na men tal no Se na do, re gis -
trou, e é im por tan te que o Se na do te nha in for ma ções
so bre os fa tos im por tan tes que ocor rem na vida na ci -
o nal, é im por tan te re gis trar no ple ná rio do Se na do
que o Mi nis tro da De fe sa, Elcio Alva res, foi de mi ti do
hoje, após en con tro com o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so no Pa lá cio da Alvo ra da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Só isso, Exª?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Acho que o Se na do sem pre pre ci sa re gis trar as in for ma -
ções im por tan tes para a vida na ci o nal, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.
(Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res. (Pa u sa.)

Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se -
na do res, com a che ga da de um novo mi lê nio, sem dú -
vi da, po de mos hoje cons ta tar in fe liz men te que o sé -
cu lo XX está mar ca do pela vi o lên cia. Gran des guer -
ras, con fli tos nu cle a res, con fli tos lo ca li za dos, fome e
mi sé ria se re gis tram em vá ri as par tes do nos so Pla -
ne ta. E é duro ter que ad mi tir, mas a bru ta li da de se
tor nou algo pra ti ca men te co mum no Pla ne ta. São ce -
ná ri os de tra gé dia que nos en ver go nham e que in dig -
nam, mas não aca bam com a nos sa es pe ran ça em
um fu tu ro de paz, jus ti ça e igual da de.

Não fa la mos ape nas dos cri mes mar ca dos pelo
san gue e ba na li za dos, mu i tas ve zes, pela mí dia que
di vul ga a vi o lên cia como mé to do de re so lu ção de
con fli tos. Esta mos nos apro xi man do do Sé cu lo XXI,
po rém, mu i tas pes so as, mu i tos se res hu ma nos não
sa í ram, até hoje, do Sé cu lo XIX, no que se re fe re ao
exer cí cio da ci da da nia ple na e de seus di re i tos so ci a -
is e eco nô mi cos como ga ran tia de to dos.

A ex clu são so ci al, sem dú vi da, é por si só uma
for ma de vi o lên cia que fere e que mata. A dig ni da de
hu ma na é con di ção bá si ca para a paz que to dos nós
de se ja mos e que bus ca mos cons tru ir no dia-a-dia e
deve ser fun da men ta da, ob ser va da, me di da e ava li a -
da nas con di ções de vida do povo.

Nos úl ti mos anos, o Bra sil atin giu re cor des de de -
sem pre go, o po der aqui si ti vo da po pu la ção caiu, e a
mi sé ria ins ta lou-se a olhos vis tos. O au men to da vi o -
lên cia, de cor rên cia, sem dú vi da, da atu al po lí ti ca eco -
nô mi ca e so ci al, do de sem pre go e da con cen tra ção de
ren da, é ine gá vel. É ver da de que a so ci e da de está
cada vez e cada dia mais te me ro sa com o cres ci men to 
as sus ta dor da vi o lên cia e, com jus ta ra zão, exi ge, co -
bra, que as au to ri da des as su mam a sua res pon sa bi li -
da de, e aí, sem dú vi da, en tram em es pe ci al as po lí ti -
cas go ver na men ta is, as po lí ti cas exer ci das pe los Po -
de res Exe cu ti vos, em to dos os ní ve is, prin ci pal men te
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, que, por meio das di ver -
sas Po lí ci as Fe de ra is que exis tem em nos so País, tem
o de ver cons ti tu ci o nal de pro te ger o ci da dão, a sua fa -
mí lia, a sua pro pri e da de, en fim, a sua vida.

Se gu ran ça, sem dú vi da, é uma jus ta re i vin di ca -
ção da so ci e da de, in clu si ve pro mes sa de cam pa nha
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, de
nos sa par te, te mos di vul ga do nes te ple ná rio, por
meio de di ver sos pro nun ci a men tos e de apre sen ta -
ção de pro je tos, bus can do dar-se a cons ciên cia, o es -
pa ço e o tra ta men to de vi do para esta ques tão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
esta con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal, ques ti o na -
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da por mu i tos da sua ne ces si da de, o Go ver no, sem
dú vi da, apos ta na apro va ção do de sar ma men to ci vil,
re sul ta do da aná li se de três pro je tos que tra mi tam no
Se na do, in clu si ve um de sua au to ria tra mi ta na Câ -
ma ra, e fo ram tema de uma im por tan te au diên cia nas
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, aqui mes -
mo no ple ná rio des ta Casa.

As três pro po si ções que es tão em aná li se no
Se na do são: a pri me i ra pre ten de pro i bir a fa bri ca ção e
o de pó si to, o por te, o uso e o trân si to de ar mas de fogo
em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Pre vê a per mis são para
que as ar mas de fogo se jam fa bri ca das para ex por ta -
ção ou uso das For ças Arma das. Cri mi na li zam a pos se, 
a guar da, o uso e o trans por te de ar mas de fogo não au -
to ri za das e dá rito su má rio ao jul ga men to des ses de li -
tos. E pre vê ain da que, num pra zo de 90 dias, as pes so -
as que tenham pos se ou pro pri e da de de arma de fogo 
en tre guem à de le ga cia mais pró xi ma, onde re ce be ri -
am a in de ni za ção em Le tras do Te sou ro.

O se gun do pro je to pre vê a re ti ra da de to dos os
ci da dãos do di re i to de guar da e por te de arma de
fogo, in clu si ve aque les a quem a lei hoje re co nhe ce o
di re i to de por te de arma como ine ren te à fun ção so ci -
al que de sem pe nham, como, por exem plo, mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co e ju í zes, e tam bém aque les que
usam ar mas como es por te: os ati ra do res e os que as
usam em ati vi da des de caça. Man tém o di re i to do
uso, do por te e guar da de arma de fogo às For ças
Arma das, aos po li ci a is e, ex cep ci o nal men te, aos fun -
ci o ná ri os das em pre sas de trans por te de va lo res. Dá
um pra zo de 180 dias para que o Mi nis té rio da Jus ti ça
e a Se cre ta ria de Se gu ran ça re co lham todo ar ma -
men to que per ten ça a qual quer pes soa ou en ti da de
que es te ja sob sua pos se ou guar da. Tam bém de fi ne
que a pro du ção na ci o nal de ar mas de fogo des ti na-se 
ao uso das For ças Arma das e para ex por ta ção. Po de -
rá o Pre si den te da Re pú bli ca es ta ti zar tem po ra ri a -
men te fá bri cas de ar mas de fogo e ain da cri ar in cen ti -
vos para as fá bri cas sob con tro le do Esta do para que
mu dem de ati vi da de no pra zo de um ano.

A úl ti ma pro po si ção que está sen do ana li sa da
tam bém pro í be a ven da de ar mas de fogo e mu ni ção
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, ex ce tu an do as For ças
Arma das, ór gãos de se gu ran ça pú bli ca e in te li gên cia
e em pre sas de se gu ran ça pri va da. Pre vê o re co lhi -
men to e a in de ni za ção no pra zo de 360 dias e pro cu ra 
au men tar a pena de pos se, por te, fa bri ca ção e ven da
de ar mas de fogo, e re vo ga al guns ar ti gos, in clu si ve
da lei em vi gor, a Lei nº 9.437.

Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, a gra vi da de
da si tu a ção, no que se re fe re à se gu ran ça, ao au men -

to da vi o lên cia, en fim, nos im põe, sem dú vi da, uma
aná li se mais apu ra da da re a li da de, para que não se
ter mi ne mais uma vez ape nas fa zen do de con ta que
se está dan do so lu ção para um dos tan tos e gra ves
pro ble mas que afli gem a Na ção bra si le i ra.

A ri gor, an tes de mais nada, é pre ci so fi car cla ro
que a ma i or vi o lên cia que atin ge o País e os ci da dãos,
sem dú vi da, na nos sa ava li a ção, é o cri me or ga ni za do,
o nar co trá fi co, o con tra ban do, pa tro ci na do por for tes,
po de ro sas e, em mu i tos ca sos, aco ber ta das qua dri lhas.

Além da ação dos ban di dos, a so ci e da de ain da
so fre com a in se gu ran ça da im pu ni da de com que, sis -
te ma ti ca men te, têm sido tra ta dos toda sor te de cri mi -
no sos no nos so País. Para ilus trar a pre o cu pan te re a -
li da de, há da dos que fo ram evi den ci a dos há pou cos
dias. Nos Esta dos Uni dos, de cada 100 as sas si na tos, 
98% são apu ra dos e os cri mi no sos são pre sos; no
Bra sil, no Esta do de São Pa u lo, por exem plo, esse
nú me ro não pas sa de 2%.

A re cen te CPI do nar co trá fi co mos trou ain da a
que pon to che gou a rede de im pu ni da de en vol ven do
e agin do por den tro da ma i o ria das ins ti tu i ções, es pe -
ci al men te pú bli cas, para fu gir do ajus te de con tas
com a lei.

Por tan to, a pro pos ta em de ba te, que o Go ver no
in sis te em apro var, pa re ce des co nhe cer a re a li da de,
ao não apre sen tar me di das con cre tas para en fren tar
a vi o lên cia na sua es sên cia, li mi tan do-se a tra tar de -
ter mi na das si tu a ções ou re giões, sem ata car o cen tro
ne vrál gi co da ques tão da cri mi na li da de no País. Ao
que pa re ce, tam bém, pela pres sa com que se pre ten -
de dis cu tir a ma té ria – e é im por tan te que o Con gres so 
Na ci o nal re fli ta um pou co mais so bre essa ques tão –,
mais uma vez se pre ten de im por uma pa na céia à Na -
ção, com o ob je ti vo de ten tar res ga tar a cre di bi li da de
per di da do Go ver no Fe de ral no com ba te à vi o lên cia.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, in ca -
paz de dar res pos tas con cre tas e efi ca zes à po pu la -
ção no com ba te às de si gual da des, na ge ra ção de
em pre gos, na dis tri bu i ção de ren da, na tran qüi li da de
do tra ba lha dor do cam po e da ci da de, no com ba te ao
tra ba lho e à pros ti tu i ção in fan til, bus ca, por in ter mé -
dio do Con gres so Na ci o nal, ma ni pu lar a opi nião pú -
bli ca, pas san do a fal sa ima gem de so lu ção ao pro ble -
ma da vi o lên cia.

Na ver da de, está se pre ten den do ado tar me di -
das em re la ção aos ci da dãos co muns, e mu i to pou co, 
ou pra ti ca men te nada se tem fe i to do pon to de vis ta
ins ti tu ci o nal em re la ção aos ban di dos e aos gran des
cri mes e cri mi no sos, que se guem agin do à von ta de. É 
só pas sar os olhos nos su ces si vos Orça men tos da
União e ve ri fi car qual o vo lu me de re cur sos que tem
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sido des ti na do, por exem plo, para a se gu ran ça pú bli -
ca do País, a for ma mais con cre ta e ob je ti va de se
me dir o com pro mis so ofi ci al.

Enquan to na Argen ti na, por exem plo, país bem
me nor do que o Bra sil, exis tem mais de 40 mil po li ci a -
is fe de ra is, aqui, com mu i to mais fron te i ras, esse nú -
me ro não pas sa de cer ca de 5 mil pro fis si o na is. E,
além de pou cos, ain da tra ta dos – como de res to todo
o fun ci o na lis mo pú bli co – com des res pe i to pro fis si o -
nal, ar ro cho sa la ri al e ou tras me di das que ames qui -
nham o pa pel do Esta do Na ci o nal.

Vi o lên cia se com ba te com es tru tu ra po li ci al pre -
pa ra da, qua li fi ca da, não ape nas do pon to de vis ta
ma te ri al, mas com va lo ri za ção pro fis si o nal, sa lá ri os
jus tos e cons tan te edu ca ção para o exer cí cio da fun -
ção.

Se nho ras e se nho res, a pro pos ta em dis cus são
re sul ta rá no de sar ma men to uni la te ral da po pu la ção e
em for te es tí mu lo à ação cri mi no sa, for ta le cen do o
sen ti men to de su pe ri o ri da de dos in fra to res para agir
de for ma mais des pren di da e ou sa da. Os nú me ros
es ta tís ti cos aqui apre sen ta dos du ran te a Au diên cia
Pú bli ca, por si só, não es cla re cem, em toda a sua di -
men são, a re la ção en tre por te e pos se de arma, os
ris cos e a se gu ran ça para a po pu la ção.

Antes de se ado ta rem me di das in su fi ci en tes e
dis cu tí ve is, de ver-se-ia apli car a le gis la ção já exis ten -
te em nos so País com mais ri gor e efi ciên cia, for ta le -
cer a es tru tu ra po li ci al, con tro lar e fis ca li zar, de fato,
as ar mas exis ten tes no País. Nin guém sabe ao cer to,
mas de vem exis tir cer ca de 7,5 mi lhões de ar mas,
das qua is ape nas cer ca de 1,5 mi lhão são de vi da -
men te re gis tra das jun to ao or ga nis mo com pe ten te.

Entre as me di das que po de ri am ter sido an te ri -
or men te ado ta das, em mi nha ava li a ção, es tão al gu -
mas que in ver tem o pro ces so de aces so às ar mas, ou 
seja, an tes da com pra, deve ha ver exi gên ci as mais rí -
gi das para a pos se e, con se qüen te men te, res tri ções
ao por te. Bas ta ria cum prir mos o que de ter mi na a Lei
nº 9.437, art. 4º, quan do diz: ”O Cer ti fi ca do de Re gis -
tro de Armas de Fogo, com 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 o ti tu lar ou o res pon sá vel
le gal do es ta be le ci men to ou em pre sa“.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, sem a de -
mons tra ção an te ri or e con cre ta de com pro mis so com
o com ba te à vi o lên cia por par te do Go ver no, es -
tar-se-á apro van do um pro je to sem efe i to prá ti co.
Esta re mos cri an do uma ”lei sim bó li ca“ – como o pró -
prio Pre si den te da Re pú bli ca ad mi tiu quan do se re fe -

ria à me di da –, que na re a li da de des mo bi li za rá a so ci -
e da de, os go ver nos e o Con gres so Na ci o nal das ver -
da de i ras, ne ces sá ri as e es tra té gi cas ações que de ve -
ri am ser im ple men ta das, e com ur gên cia, para da rem
a se gu ran ça pela qual a so ci e da de bra si le i ra tan to
cla ma.

Em lu gar de uma le gis la ção que, se apli ca da
efe ti va men te, tem con di ções de con tro lar as ar mas
exis ten tes no País, te re mos um va zio le gal que, pela
prá ti ca ofi ci al já evi den ci a da, ape nas es ti mu la rá a
ação cri mi no sa em to dos os ter re nos.

Por ou tro lado, sem con tro le e sem fis ca li za ção,
o que se es ta rá cri an do no País? Acre di to eu que o
ver da de i ro mer ca do li vre das ar mas, tal vez adap tan -
do essa re a li da de ao pa drão dos de ma is se to res da
eco no mia. Não se es ta ria – como já ocor reu em ou -
tros se to res – ape nas trans fe rin do a pro du ção para
em pre sas ex ter nas, com evi den te pre ju í zo à so be ra -
nia na ci o nal, no caso das ar mas ne ces sá ri as às po lí -
ci as e às For ças Arma das?

A ló gi ca go ver nis ta é a mes ma. Mais uma vez se 
ele ge a po pu la ção ho nes ta como ví ti ma de uma po lí ti -
ca de ma gó gi ca. Leis são fe i tas para ci da dãos de
bem; mar gi nal, ban di do, la drão, as sas si no, se qües -
tra dor não ob ser va lei, não res pe i ta arma... Por tan to,
não é para eles nem con tra eles que es ta mos le gis -
lan do; tal vez es te ja mos até fa ci li tan do sua ou sa dia e
o des res pe i to às nos sas leis.

Enquan to se mas ca ra a re a li da de, não se pro -
por ci o na paz, tran qüi li da de e equi lí brio so ci al ao
povo, ao mes mo tem po em que se per mi te – o que é
mais cru el – a fra gi li za ção de ins ti tu i ções e se aba la a
cre di bi li da de da po lí cia, res sal tan do-se ape nas os
des man dos, como se fos sem o pa drão de ação dos
nos sos po li ci a is; aba la-se a cre di bi li da de da Jus ti ça,
to man do-se como pa drão a ação ir res pon sá vel de
maus go ver nan tes, em vez de res pon sa bi li zá-los,
sim, por sua in com pe tên cia em cons tru ir a se gu ran ça
que o povo me re ce e de se ja.

A ló gi ca go ver nis ta con ti nua a mes ma: as sim foi
fe i ta a Re for ma da Pre vi dên cia, em que os tra ba lha -
do res e apo sen ta dos fo ram ape na dos, e o Go ver no
nada ou pou co faz para com ba ter a so ne ga ção e a
cor rup ção, que im pe dem a Pre vi dên cia de ter con di -
ções de res guar dar a clas se tra ba lha do ra e os nos -
sos apo sen ta dos.

No se tor ad mi nis tra ti vo, igual ló gi ca: em nome
da mo der ni za ção e de uma fal sa eco no mia, fun ci o ná -
ri os pú bli cos são de mi ti dos, sa lá ri os são con ge la dos,
fun ci o ná ri os tra ba lham des mo ti va dos, quan do o es -
sen ci al, o com pro mis so pri me i ro de um go ver no de -
ve ria ser a va lo ri za ção do ser vi ço pú bli co de qua li da -
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de, que, por con se guin te, te ria cre di bi li da de, já que
são eles que sus ten tam e mo vem este País.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT  AL)  Se na do ra
Emi lia Fer nan des, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES  (Blo co/PDT  RS)  
Ou vi rei a Se na do ra He lo i sa He le na, que so li ci ta um
apar te, e de po is o Se na dor Agne lo Alves.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT  AL.)  Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, eu não po de ria de i xar de apar te -
ar V. Exª, pois te nho par ti ci pa do, nas Co mis sões, dos
de ba tes re la ci o na dos a esse pro je to, que – como dis -
se an te ri or men te – de sen ca de ou ver da de i ro du e lo
den tro de mim. Du ran te toda a mi nha vida, mi li tei nos
mo vi men tos de di re i tos hu ma nos e de com ba te à vi o -
lên cia, es pe ci al men te num Esta do que, em bo ra te nha 
a hon ra de re pre sen tar – onde há mu lhe res e ho mens
de bem e de paz –, é mar ca do pela es tru tu ra mal di ta
da cor rup ção e do cri me or ga ni za do. Tive ain da um ir -
mão as sas si na do co var de men te por arma de fogo.
Eu ti nha tudo, en tão, para ime di a ta men te es tar jun to
da que les que de fen dem a apro va ção do pro je to. Por
ou tro lado, al guns Se na do res têm ir res pon sa vel men -
te di vul ga do para a opi nião pú bli ca que os Par la men -
ta res que vo ta ram con tra o pro je to se sub me te ram ao
lobby dos pro du to res de ar mas. Se ria im por tan te que 
o Se na dor José Ro ber to Arru da es ti ves se pre sen te
para di zer quem é o Se na dor ou a Se na do ra que está
sen do pres si o na do por lo bis ta. Se não o fi zer, S. Exª
es ta rá pre va ri can do, as sim como o Se na do. Não te -
nho medo de lo bis ta. Já dis se nes ta Casa e aos su -
pos tos lo bis tas que nem te nham a ou sa dia de apa re -
cer na por ta do meu ga bi ne te. Entre tan to, pre fi ro sa -
ber exa ta men te quem são eles. Pre fi ro que este de -
ba te seja re a li za do no ple ná rio, onde pos so cri ti car a
ati vi da de que, em bo ra cons ti tu ci o nal men te con fe ri da, 
não ace i to. Pre fi ro sa ber quem são eles a vo tar a fa -
vor des se pro je to, pois ana li sei os vá ri os es tu dos fe i -
tos a res pe i to do gas to de di nhe i ro pú bli co com nar co -
trá fi co. Não te nho dú vi da de vo tar con tra ri a men te por
um mo ti vo: não que ro cri ar mais um fi lão para ne gó ci -
os su jos do mal di to bal cão do nar co trá fi co. Olhem
para o belo céu azul do Bra sil. Du vi do que as au to ri -
da des não sa i bam de aviões a jato abar ro ta dos de co -
ca í na. Olhem para os ver des ma res do nos so Bra sil.
Du vi do que as au to ri da des não con si gam iden ti fi car
as em bar ca ções com pas ta-base de co ca í na, com
he ro í na e com os quí mi cos que as pre pa ram. É im -
pos sí vel qual quer pes soa de bom-senso ima gi nar
que o nar co trá fi co atue sem o en vol vi men to de um
gran de po lí ti co ou em pre sá rio, de um juiz e de um
apa ra to de se gu ran ça. É sim ples men te por esse mo -
ti vo que voto con tra. Ape sar de fi car cons tran gi da,

não pos so ace i tar que 1,5% da po pu la ção seja sub -
me ti da a uma lei que não é cum pri da. Não exis te no
País se quer um ca das tro com os res pec ti vos exa mes
de ba lís ti ca das ar mas uti li za das pelo apa ra to da se -
gu ran ça pú bli ca. Como ci da dã, que ro sa ber qua is são 
as ar mas uti li za das pe las Po lí ci as Fe de ral, Mi li tar e
Ci vil dos Esta dos. Qu e ro sa ber qual o ca das tro das
ar mas, qual o re sul ta do dos exa mes de ba lís ti ca. Eles 
não exis tem. A lei apro va da não foi cum pri da e pode
ser mo di fi ca da no sen ti do de não au to ri zar a com pra
da arma sem a de vi da ha bi li ta ção do apa ra to de se -
gu ran ça. Já dis se nes ta Casa que não te nho arma,
que não gos to de arma, até por que, se eu pre ci sas se
en fren tar os ad ver sá ri os po lí ti cos do meu Esta do, não 
os en fren ta ria como a lei per mi te, com um trin ta e oito, 
por que eles usam me tra lha do ras AR–15 e sal ti tam
ale gre men te pelo meu Esta do e por vá ri os lu ga res
des te País. Por tan to, não sou con tra o por te de ar -
mas, mas sou con tra o trá fi co de ar mas que será ins -
ta la do. Sou con tra o nar co trá fi co, algo que ne nhu ma
pes soa de bom-senso ace i ta, pois des trói po pu la ções 
e fa mí li as in te i ras. Antes da glo ba li za ção do mer ca do, 
a coca já ti nha fe i to a glo ba li za ção nes te País. É ter rí -
vel. O Po der Pú bli co não faz nada. Ima gi nem se cri ar -
mos um novo fi lão para o nar co trá fi co co mer ci a li zar.
Se o Po der Pú bli co fi zer um úni co ges to para com ba -
ter o nar co trá fi co, cer ta men te vo ta rei fa vo ra vel men te
ao pro je to. Mas não que ro cri ar um novo fi lão de ne -
gó ci os su jos, com a co mer ci a li za ção de ar mas no
nos so País.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Agra de ço-lhe o apar te, Se na do ra He lo i sa He le -
na. Sei que a sua in dig na ção está na mes ma li nha da
sua luta em de fe sa dos di re i tos hu ma nos. A aná li se
des te tema pre ci sa ser fe i ta den tro dos pa râ me tros
men ci o na dos por V. Exª, que co nhe ce a pro ble má ti ca
da vi o lên cia no seu Esta do, vi o lên cia esta que to dos
sa be mos não ser pró pria da que le povo. V. Exª so freu
na pró pria car ne o uso in de vi do de uma arma de fogo
que cer ta men te não era le ga li za da. Não foi um ci da -
dão de bem que pro vo cou essa tra gé dia. Por ou tro
lado, V. Exª está cons ci en te de que es ses pro je tos, da 
for ma como fo ram apre sen ta dos, ten tam con ven cer a 
so ci e da de bra si le i ra de que a so lu ção para a vi o lên cia 
está no puro e sim ples de sar ma men to ci vil. Mas sa -
be mos que me di das an te ri o res, de ma i or pro fun di da -
de, que bus cam ata car as ca u sas da vi o lên cia são as
que de ve ri am ser cons tru í das nes te País e que o de -
sar ma men to se da ria na tu ral men te pela edu ca ção,
pela cons ciên cia e pelo equi lí brio so ci al e eco nô mi co
da vida da nos sa gen te.
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Agra de ço o apar te de V. Exª. Pre ci sa mos re al -
men te de po lí ti cas de com ba te à ile ga li da de, ao nar -
co trá fi co, de res guar do, de fis ca li za ção e de po li ci a -
men to das nos sas fron te i ras, que es tão aban do na das 
do pon to de vis ta eco nô mi co e so ci al e des pro te gi das
do pon to de vis ta da se gu ran ça. 

Qu e re mos que se ra ci o ci ne so bre o que re al -
men te está ocor ren do com o povo bra si le i ro. É uma
hi po cri sia enor me, no bojo da dis cus são des ses pro -
je tos, o caso das ex por ta ções. É uma hi po cri sia de -
fen der a pro i bi ção in ter na da cons tru ção e per mi tir
que fá bri cas con ti nu em man dan do ar mas para ou tros 
pa í ses. Que sen ti men to de so li da ri e da de é esse que
pre gam al guns de fen so res do Pro je to se que re mos
res guar dar o povo bra si le i ro e con ti nu a mos en vi an do
ar mas para ou tros pa í ses, para que lá acon te ça o que 
ti ver de acon te cer?

Essas me di das, sem dú vi da, ca mi nham na di re -
ção da pro li fe ra ção de des man dos como o con tra ban -
do, por exem plo. Ha ve rá per da to tal do con tro le e da
fis ca li za ção. Se o Go ver no não ti ver nú me ros de re -
gis tros de ar mas, nem con tro le do que se ven de, do
que se com pra e do que che ga ao País de for ma ilí ci ta 
– essa fis ca li za ção não é fe i ta hoje –, ele não cum pre
a lei, que é boa e que está in clu si ve en qua dra da na -
qui lo que os di re i tos hu ma nos de fen dem. Tra ta-se,
por tan to, de uma lei cons tru í da so bre uma base hi pó -
cri ta de so lu ção para o pro ble ma da se gu ran ça.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Agra de ço a 
V. Exª a opor tu ni da de do apar te e fe li ci to-a pelo ta len -
to e pela sen si bi li da de com que vem abor dan do o pro -
ble ma. Esse Pro je to se ria ape nas um ca pí tu lo de toda 
uma gran de po lí ti ca de com ba te à vi o lên cia e de se -
gu ran ça pú bli ca, o que não exis te nes te País. Va mos
vo tar o quê? A pro i bi ção? E o res to? Se não vo tar mos
esse pro je to, va mos de i xar que se con ti nue fa bri can -
do arma e que o por te e a pos se con ti nu em. E o res -
tan te? Não exis tem no País po lí ti cas es ta du a is ou fe -
de ral de se gu ran ça para a po pu la ção. O Go ver no Fe -
de ral de ve ria, dada a gra vi da de do pro ble ma, li de rar
a sua so lu ção. Há ain da uma con tra di ção que não
com pre en do: há tro pas bra si le i ras no Ti mor Les te
para ga ran tir a se gu ran ça pú bli ca, mas aque le país
não está mais em guer ra. São tro pas que não te mos
aqui para ga ran tir a se gu ran ça pú bli ca dos bra si le i -
ros. É uma con tra di ção fla gran te. Não te nho nada
con tra o en vio das tro pas para o Ti mor Les te, mas

pen so que de ve ria ha ver uma po lí ti ca de se gu ran ça
para a po pu la ção ci vil do Bra sil. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Agra de ço o apar te, Se na dor Agne lo Alves. 

A ques tão da se gu ran ça e do com ba te à vi o lên -
cia é mu i to com ple xa; de res pon sa bi li da de dos go ver -
nos, está li ga da à po lí ti ca de des ti na ção de re cur sos,
ao for ta le ci men to das po lí ci as e, prin ci pal men te, à ge -
ra ção de con di ções de tran qüi li da de so ci al e eco nô -
mi ca para nos sa gen te. É ló gi co que a vi o lên cia não é
con se qüên cia, por exem plo, da po bre za. Ela pode
ser, sim, re sul ta do da ex clu são da que les que se vêem 
pri va dos de toda e qual quer con di ção es sen ci al para
uma vida dig na, como pre ga a pró pria Cons ti tu i ção
bra si le i ra.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te?  

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT- RS)
– Com mu i to pra zer, ouço V. Exª e, logo em se gui da, o 
no bre Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na do ra Emi lia Fer nan des, V. Exª está fa zen -
do um pro nun ci a men to que – acre di to – está sen do
acom pa nha do, com o ma i or in te res se, pe los Se na do -
res e por este vas to Bra sil. Mu i tos são os nos sos pa -
trí ci os que di a ri a men te li gam a TV Se na do, pro cu ran -
do sa ber o po si ci o na men to de cada um dos Se na do -
res e das Se na do ras a res pe i to des se pro je to do de -
sar ma men to. Na ver da de – não de se jo to mar o tem po 
de V. Exª –, mu i tas em pre sas de vi gi lân cia são res -
pon sá ve is pela ven da ile gal de ar mas. Cito um dado
que apa nhei na Inter net: ”Das ale ga das 80 mil ar mas
rou ba das no País, 78 mil per ten ci am às em pre sas de
vi gi lân cia. O ór gão res pon sá vel pela fis ca li za ção –
de ter mi na da pela Lei nº 7.102/83 – das em pre sas de
vi gi lân cia dis põe de ape nas três fun ci o ná ri os“. Três
fun ci o ná ri os fis ca li zam o Bra sil in te i ro no que diz res -
pe i to às ati vi da des das em pre sas de vi gi lân cia! Isso,
sem fa lar mos no nar co trá fi co, nos ban di dos que con -
se guem ob ter ar mas de vá ri as ma ne i ras – in clu si ve
as que são ven di das aos Esta dos Uni dos por um pre -
ço mu i to mais ba i xo, às ve zes, um quar to de seu va -
lor, e de po is re pa tri a das para o pró prio Bra sil. Então,
V. Exª tem toda a ra zão: não po de mos de i xar um ci da -
dão ho nes to, tra ba lha dor, que tem o de ver de cu i dar
de sua fa mí lia, in te i ra men te des pro te gi do. V. Exª é de
um Esta do – po de mos di zer as sim – exem plar do
pon to de vis ta po lí ti co, so ci al e em pre sa ri al, o qual
tem sido um mo de lo de or ga ni za ção para o Bra sil, por 
seus Go ver na do res e Pre fe i tos; nele se vive um es ta -
do al ta men te de mo crá ti co, ci vi li za do. E não po de mos
afir mar que no Nor des te não haja isso; ape nas as
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con di ções eco nô mi cas e so ci a is lhe são des fa vo rá -
ve is. Aqui foi ci ta do o caso do Esta do do Pará pelo
Se na dor Ade mir Andra de. Na que le Esta do tão gran -
de, com um ter ri tó rio mu i to ma i or que o Rio Gran de do 
Sul, por exem plo, é pre ci so que o ci da dão, que não
con ta com a po lí cia, com se gu ran ça ne nhu ma, te nha
uma arma para pro te ger sua pro pri e da de, sua fa mí lia
e a si pró prio. Estou in te i ra men te de acor do com V.
Exª e com a Se na do ra He lo i sa He le na: pre ci sa mos
aca bar com essa de ma go gia – o Se na do Fe de ral tem
mu i ta co i sa a fa zer – e de i xar essa ques tão por con ta
da lei já exis ten te, que é mu i to ri go ro sa quan to ao por -
te de ar mas. Se, por ven tu ra, o Bra sil, um dia, for um
país de sen vol vi do – algo com que so nha mos e por
que lu ta mos –, cer ta men te não per de re mos tan to
tem po, pois a lei já exis te para co i bir os abu sos. O que 
fal ta, nes te mo men to, é que as au to ri da des cons ti tu í -
das ofe re çam me lho res con di ções de vida ao nos so
povo e ma i or se gu ran ça aos ho mens ho nes tos e aos
tra ba lha do res do Bra sil.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Agra de ço o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao
meu pro nun ci a men to. Os da dos com pro vam que há
ne ces si da de de nor mas mais rí gi das e de me di das
com ple men ta res de fis ca li za ção, para que pos sa mos
co i bir es ses des man dos, por exem plo, na área da vi -
gi lân cia. Embo ra não pos sa mos ge ne ra li zar, sa be -
mos que, por meio des se ser vi ço, ar mas são ven di -
das para ati vi da des cri mi no sas. Que se bus quem, en -
tão, a fis ca li za ção e um ma i or con tro le.

Em de ter mi na das re giões do nos so País, as
pes so as têm em uma arma de caça a so bre vi vên cia.
Nes se caso, tam bém não po de mos ge ne ra li zar, de -
sar man do-as; não são elas as que ma tam, as que
es tão des tru in do e ex plo ran do a Ama zô nia. De ve -
mos ata car, com o apo io do Go ver no, as gran des
em pre sas, in clu si ve as mul ti na ci o na is, que es tão
des mon tan do o que de mais rico a na tu re za nos deu
na que la re gião.

Os nú me ros com pro vam esta re a li da de: a pro i -
bi ção de ven da de ar mas não re du ziu a cri mi na li da de
onde foi apli ca da. Por exem plo, na Ingla ter ra, o nú -
me ro de as sal tos à mão ar ma da, após essa me di da,
au men tou 117% nos úl ti mos anos. Não é a arma que
mata; o ho mem e a mu lher cri mi no sa é que pra ti cam
es ses de li tos. 

Os nú me ros, por tan to, são ir re fu tá ve is. Não se
pode atri bu ir o cres ci men to da vi o lên cia às ar mas de
fogo le ga li za das. Da dos, já com pro va dos, re gis tram
que, en tre 1995 e 1998, a ven da de ar mas no Bra sil
teve uma que da de 80%. No mes mo pe río do, a con -
ces são de por te de ar mas caiu 97%, en quan to a vi o -

lên cia con ti nu ou au men tan do. No Rio de Ja ne i ro,
onde há me nos ar mas re gis tra das, o nú me ro de ho -
mi cí di os dis pa rou. 

Por ou tro lado, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, no Pa ra ná e no Rio Gran de do Sul, meu Esta do,
onde há o ma i or nú me ro de ar mas re gis tra das, a
quan ti da de de ho mi cí di os é bem me nor do que em
ou tros Esta dos bra si le i ros. Além dis so, em meu Esta -
do – tal vez, por uma ques tão cul tu ral –, di fi cil men te,
uma pes soa adul ta – ho mem ou mu lher – não sabe
usar uma arma de fogo. Ao mes mo tem po em que co -
nhe ce mos, res pe i ta mos e te mos as ar mas em nos sas 
ca sas, ori en ta mos nos sos fi lhos para a dis tân cia que
de vem man ter de las e para o cu i da do que se deve ter
no seu ma nu se io.

Enten de mos que esse tema está di re ta men te li -
ga do à ques tão edu ca ci o nal e cul tu ral, à ci vi li da de
das pes so as e à ci da da nia. Embo ra vi o lên cia e se gu -
ran ça se jam as sun tos dis tin tos, es tão en ro la das em
uma mes ma for ma, como se fos sem igua is. No Rio
Gran de do Sul, ar mas le ga is – pode ter cer te za, Se -
na do ra He lo i sa He le na – não são usa das para as sas -
si nar De pu ta das e Pre fe i tas, tam pou co para si len ci ar
ju í zes, como ve mos a todo mo men to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Ouço V. Exª, com pra zer.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, V. Exª vem à tri bu na, nes ta tar de,
para no va men te le van tar o tema des ses pro je tos que, 
sem dú vi da, têm des per ta do o ma i or in te res se da so -
ci e da de bra si le i ra. Ti ve mos a opor tu ni da de, na se ma -
na pas sa da, de co me çar um pro ces so de dis cus são
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal. Na úl ti ma quin ta-feira, hou ve uma au diên cia pú -
bli ca, bas tan te pro du ti va, bas tan te de mo crá ti ca, haja
vis ta a re pre sen ta ti vi da de dos seg men tos que vi e ram
aqui ex por suas opi niões e tam bém a par ti ci pa ção
dos Srs. Se na do res. O que se nota é que o des per tar
do in te res se e da aten ção da so ci e da de faz com que
o tema pre ci se ser ain da mais dis cu ti do. V. Ex.ª le van -
ta ho ri zon tes abran gen tes em re la ção a isso, des ta -
can do a ques tão so ci al, a ques tão eco nô mi ca, a
ques tão de or ga ni za ção do Esta do, e, na tu ral men te,
os apar tes já nos fi ze ram per ce ber que o as sun to não
pode se in ter rom per ape nas nes te pro nun ci a men to.
Mas eu gos ta ria de cha mar a aten ção para um pon to
que con si de ro tam bém re le van te. É que ape nas uma
lei que pro í ba a co mer ci a li za ção de ar mas – cre io eu
– não é su fi ci en te. Mais im por tan te que uma lei é fa -
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zer com que ela seja cum pri da. Hoje te mos leis ri go -
ro sas em re la ção à uti li za ção de arma, como ou tras
leis que exis tem no Bra sil e não são cum pri das. Vejo,
so bre tu do, a ne ces si da de de o Esta do se or ga ni zar,
de o Esta do se es tru tu rar, para dar, efe ti va men te, se -
gu ran ça à po pu la ção. O sim ples de sar ma men to não
cre io que pos sa ser a so lu ção. Até por que as ex ce -
ções já es tão sen do co lo ca das, as emen das já es tão
mos tran do que, para apro var es ses pro je tos – ou o
pro je to que for apro va do –, mu i tas ex ce ções de ve rão
ser im ple men ta das. E foi le van ta da aqui uma ques tão 
que me re ce, sim, um apro fun da men to: aque les que
con vi vem com o in te ri or do nos so Esta do, so bre tu do
com as re giões me nos de sen vol vi das, em que a arma 
pas sa a ser uma tran qüi li da de para a fa mí lia, para
pro pi ci ar o mí ni mo de sua se gu ran ça, em vir tu de da
dis tân cia. Te mos Esta dos in de pen den tes e, em gran -
de ma i o ria, de sor ga ni za dos, sem con tro le de por te e
de re gis tro de ar mas, pro li fe ran do, sem dú vi da, a
opor tu ni da de para a mar gi na li da de. Enten de mos que 
é ne ces sá rio dis cu tir um pou co mais; avan çar um
pou co mais; bus car não tra tar ex ce ções, mas de fi nir
uma re gra que pos sa dar ao ci da dão bra si le i ro a tran -
qüi li da de ab so lu ta, que só será al can ça da quan do ti -
ver mos um po li ci a men to os ten si vo, efe ti vo, com pe -
ten te, pre pa ra do, bem re mu ne ra do, ade qua do à ex -
pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra. Cre io que ne nhum
bra si le i ro gos ta ria de ter que por tar uma arma para ter 
se gu ran ça e dar se gu ran ça para seus fa mi li a res e
seu pa tri mô nio. Te nho cer te za de que ne nhum bra si -
le i ro gos ta ria de ter que uti li zar arma para dar tran qüi -
li da de a seus en tes que ri dos, mas, la men ta vel men te,
essa é a re a li da de do Bra sil. Hoje, sem a pro i bi ção, vi -
ve mos nes se am bi en te. No caso, sur ge a ques tão: se
for pro i bi do, vai re sol ver? Quem es ta rá dan do ga ran -
ti as de que aque les que bus cam na mar gi na li da de a
ati vi da de do dia-a-dia não te rão aces so a ar mas? E ,
aí sim, bus ca rão os bra si le i ros com ple ta men te des -
pro vi dos de se gu ran ça para ga ran tir o que tem de
mais pre ci o so. Cha mo a aten ção para po der en fa ti zar 
a ne ces si da de de um es tu do mais apri mo ra do. A Po lí -
cia Fe de ral po de ria cri ar um ca das tro ge ral, ho mo gê -
neo, de todo o Bra sil, para que pos sa mos ter mais ri -
gor na im ple men ta ção des se pro ces so. O Bra sil não
dis põe de me i os para re du zir o con tra ban do nas mais
va ri a das ati vi da des eco nô mi cas; e não será a arma,
não se rão os con tra ban dis tas, pro fis si o na is do pro -
ces so da mar gi na li da de e da cri mi na li da de que obe -
de ce rão a lei. E, la men ta vel men te, não te mos, na se -
gu ran ça pú bli ca, a tran qüi li da de ne ces sá ria. Na pró xi -
ma se ma na, es ta re mos ca mi nhan do para uma po si -
ção fi nal, de ci din do, de for ma cla ra e pre ci sa, o des ti -

no da se gu ran ça da so ci e da de bra si le i ra, do ci da dão
pa ca to, ho nes to, tra ba lha dor que con fia na lei, con fia
na Jus ti ça, con fia no Go ver no.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Agra de ce mos o apar te, Se na dor Arlin do Por to.
Esta mos ela bo ran do uma lei, pura e sim ples, de de -
sar ma men to ci vil, que visa àque le ci da dão de bem,
àque le que tem uma arma em casa para sua se gu ran -
ça, para sua tran qüi li da de psi co ló gi ca, por que, às ve -
zes, a pes soa nem usa e nem sabe ma nu seá-la. Mas, 
ao tem po em que pas sa mos essa in tran qüi li da de
para o ci da dão de bem, for ta le ce mos o ou tro lado,
que vai con ti nu ar na con tra ven ção, na im pu ni da de e
for ta le ci do, in clu si ve, pela idéia de que sabe que o
uso e o por te de arma é ile gal. Por tan to, a de fe sa, a
au to de fe sa, a de fe sa le gí ti ma, pre vis ta na Cons ti tu i -
ção, po de ria ser qua li fi ca da como cri me, como con -
tra ven ção. Des se modo, ofe re ce mos um re for ço prá -
ti co e con cre to à con tra ven ção no País.

Sou mo vi da pelo sen ti men to de de fe sa da paz,
do res pe i to, da or dem, da de mo cra cia, e ja ma is fa ria
algo que con tra ri as se es ses prin cí pi os. Mas no pro je -
to, da for ma como está pos to, não há o com pro mis so
go ver na men tal, o com pro mis so do Con gres so Na ci o -
nal com a ela bo ra ção de uma po lí ti ca de se gu ran ça. A 
se gu ran ça não está sen do ofe re ci da; mas ape nas co -
lo ca da pon tu al men te: fe chem as fá bri cas; de sem pre -
guem os tra ba lha do res que lá es tão! Jo guem como
fal sa tran qüi li da de de se gu ran ça essa ques tão e os
des man dos da mar gi na li da de con ti nu a rão.

Sr. Pre si den te, na nos sa vi são, de sen vol ver
uma cul tu ra de paz é, sem dú vi da, lu tar por jus ti ça
so ci al. Não há paz sem jus ti ça, e não se cons trói a
jus ti ça sem o de sen vol vi men to da cons ciên cia ci da -
dã e a ga ran tia de di re i tos. So li da ri e da de, jus ti ça,
ver da de, ho nes ti da de, para mim, são ou tros no mes
da paz.

Também pre ci sa mos ou vir, com mais tem po e 
mé to do, a po pu la ção e ado tar, an tes, me di das con -
cre tas de com ba te ao cri me or ga ni za do, à im pu ni -
da de e à ex clu são so ci al por meio de in ves ti men tos 
na es tru tu ra e na va lo ri za ção da Po lí cia, no de sen -
vol vi men to eco nô mi co e nas ações so ci a is, para
que o de sar ma men to se dê, como já dis se, na tu ral -
men te, pela ação edu ca ti va e psicoló gi ca, para que, 
à me di da que o povo pas se a se sen tir res pe i ta do,
res ga te a cre di bi li da de na garan tia de seus di re i tos
es sen ci a is. 

Sr. Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal, a par tir
da au diên cia pú bli ca que re a li zou, do de ba te, da ma -
ni fes ta ção da so ci e da de e dos da dos e nú me ros, não
se con ten ta rá em ser usa do para mas ca rar o real
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com pro mis so do Go ver no no com ba te à vi o lên cia
nes te País.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan 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. Car los Pa tro cí nio, 2º 
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va,
lem bran do que V. Exª dis põe de ape nas cin co mi nu -
tos para fa zer o seu pro nun ci a men to.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te pro nun ci a men to. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, quan do há re du ção do
tem po do ora dor em fun ção do alon ga men to da fala
de al guns Co le gas, a Mesa cos tu ma pror ro gar a ses -
são por al guns mi nu tos. Como sin to que isso não será 
pos sí vel, gos ta ria ape nas de re gis trar um as pec to do
meu dis cur so: uma de nún cia em fun ção da uti li za ção
in de vi da dos co nhe ci men tos tra di ci o na is das co mu ni -
da des in dí ge nas do Esta do de Ro ra i ma, mais es pe ci -
fi ca men te os ín di os Wa pi xa na, que ti ve ram uma das
fór mu las de uso tra di ci o nal de sua me di ci na pa ten te -
a da por um pes qui sa dor in glês. Mas me re por ta rei ao
as sun to ama nhã, quan do te rei a opor tu ni da de de fa -
lar pelo ho rá rio da Li de ran ça.

Gos ta ria ape nas de fa zer um re gis tro, Sr. Pre si -
den te, este sim ina diá vel. Na ma dru ga da de on tem,
fa zen de i ros ex pul sa ram co mu ni da des in dí ge nas no
Mato Gros so do Sul, in clu si ve com o as sas si na to, se -
gun do de nún ci as, de uma pes soa. To ca ram fogo nos
bar ra cos dos ín di os da co mu ni da de de Po tre ro Gu a -
çu, no Mu ni cí pio de Pa ra nhos, na que le Esta do. A
cha ci na, de cer ta for ma, já vi nha sen do anun ci a da.
Eu mes ma tive a opor tu ni da de de vi si tar al gu mas da -
que las co mu ni da des e ob ser vei que os ín di os es tão
se mo vi men tan do com a in ten ção de re to mar áre as
tra di ci o nal men te ocu pa das. E, in fe liz men te, não ob -
ten do ain da uma res pos ta por par te da Fun da ção Na -
ci o nal do Índio (Fu nai), para a de mar ca ção de suas
ter ras, são ví ti mas da ação ga nan ci o sa, des res pe i to -
sa de fa zen de i ros que se dão, di ga mos, ao sa dis mo
mes mo, à fal ta de res pe i to de in va dir uma co mu ni da -
de in dí ge na, de ate ar fogo às suas al de i as, de co lo car 
as pes so as amon to a das den tro de um ca mi nhão e
de po is des pe já-las nas ad ja cên ci as, como se es sas
pes so as não de ves sem me re cer o de vi do res pe i to
por par te das au to ri da des com pe ten tes. 

Sr. Pre si den te, la men to o que está acon te cen do 
no Mato Gros so do Sul. A Po lí cia já foi aci o na da, por

par te do Go ver na dor Zeca do PT, para que co í ba
essa mons tru o si da de.

O jor nal O Glo bo de hoje, bem como o Jor nal
Na ci o nal , da Rede Glo bo, de on tem, no ti ci a ram para
o Bra sil o agra va men to do con fli to en tre os ín di os Gu -
a ra nis e Ka i o wás, do Mato Gros so do Sul, mos tran do
par te de um qua dro de atro ci da des na área de Po tre -
ro Gu a çu, no Mu ni cí pio de Pa ra nhos. Insta la dos ali há 
mais ou me nos três anos, em qua se cin co mil hec ta -
res de ter ra iden ti fi ca dos pela Fu nai, nas ter ras in dí -
ge nas tra di ci o na is, cer ca de 600 Gu a ra nis e Ka i o wás
fo ram ex pul sos de sua al de ia na ma dru ga da da úl ti -
ma sex ta-feira por um gru po de apro xi ma da men te 50
ja gun ços.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na do ra Ma ri na Sil va, per mi ta-me in ter rom pê-la
para pror ro gar a ses são por mais cin co mi nu tos, para
que V. Exª pos sa con clu ir o seu pro nun ci a men to e a
Mesa pos sa dar sa tis fa ção a V. Exª, e tam bém para
que o Se na dor Pa u lo Har tung pos sa fa zer a sua co -
mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) –
Agra de ço a V. Exª. Se eu já ti nha ape nas cin co mi nu -
tos e se a pror ro ga ção é de ape nas cin co mi nu tos,
devo en ten der que o meu tem po está en cer ra do. Por
so li da ri e da de ao Se na dor Pa u lo Har tung, devo con -
ce der os cin co mi nu tos a S. Exª. 

Agra de ço a V. Exª pela for ma com que tra ta meu 
Co le ga Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te agra de ço à Se na -
do ra Ma ri na, es tra nhan do esse com por ta men to tão
di fe ren te da Mesa quan do in ter pre ta o Re gi men to,
de pen den do de que ora dor está ins cri to e a que Par ti -
do per ten ça.

Qu e ro fa zer uma rá pi da co mu ni ca ção – di ga-se
de pas sa gem, sou Lí der do PPS e es pe rei des de o
iní cio da ses são para fa zê-la.

A vi tó ria do so ci a lis ta Ri car do La gos, na ele i ção
pre si den ci al re a li za da no úl ti mo do min go no Chi le,
for ta le ce, na Amé ri ca La ti na, o cam po re for mis ta e
de mo crá ti co.

A per ma nên cia, no Pa lá cio de La Mo ne da, da
co li ga ção Con cer ta ção, que man te ve uni dos os Par ti -
dos So ci a lis ta e De mo cra ta Cris tão, ago ra sob a li de -
ran ça dos so ci a lis tas, deu-se den tro da mais ab so lu ta 
nor ma li da de, com equi lí brio no re sul ta do fi nal do ple i -
to e sem res sen ti men tos quan to aos fa tos po lí ti cos
ocor ri dos no pas sa do.
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Em nome do PPS, que ro des ta tri bu na en vi ar ao 
povo chi le no e ao Pre si den te ele i to Ri car do La gos
con gra tu la ções e vo tos de um de mo crá ti co e
bem-sucedido go ver no.

A bi o gra fia des se ad vo ga do e eco no mis ta, que
aos 21 anos já de nun ci a va as in jus ti ças so ci a is que
ocor ri am em seu país, re ve la um po lí ti co pre pa ra do
para as su mir um Esta do de de mo cra cia in com ple ta,
pela per ma nên cia, na Cons ti tu i ção, de re sí du os do ci -
clo mi li tar, e em di fi cul da des eco nô mi cas de co nhe ci -
men to de to dos nós.

Não será fá cil para o novo Pre si den te chi le no le -
var a eco no mia do seu país a re to mar o ín di ce de
cres ci men to de 7% do Pro du to Inter no Bru to (PIB),
que foi es tan ca do pela re cen te cri se cam bi al ocor ri da
na Ásia.

So me-se a es sas di fi cul da des as des con fi an ças 
de se to res con ser va do res em re la ção ao Par ti do So -
ci a lis ta. A ele i ção do Pre si den te Ri car do La gos não
re pre sen ta a re e di ção, 30 anos de po is, da his tó ri ca vi -
tó ria do tam bém so ci a lis ta Sal va dor Allen de, in ter -
rom pi da três anos de po is pelo gol pe li de ra do pelo
Ge ne ral Au gus to Pi no chet.

Os tem pos são ou tros. Não há eco no mia que se
pos sa fe char para o mun do, sob pena de su cum bir di -
an te da re a li da de in ter na ci o nal. Mas sem pre há cor -
re ções de rumo, so bre tu do quan to ao de sen vol vi -
men to so ci al. Nes se sen ti do, as su me ma i or sig ni fi ca -
do o con vi te do Pre si den te La gos à co o pe ra ção, com
o seu Go ver no, das for ças der ro ta das no úl ti mo do -
min go.

Numa aná li se do pro gra ma de go ver no do Pre -
si den te ele i to, Ri car do La gos, é pos sí vel cons ta tar a
sua pre o cu pa ção com o dia-a-dia de seu povo. No
com pro mis so de La gos, apa re cem como pri o ri da de,
en tre ou tras: sa ú de, meio am bi en te, edu ca ção, se gu -
ran ça, de sen vol vi men to eco nô mi co e de mo cra cia,
ex tre ma men te ne ces sá ria ao país. E, em suas pa la -
vras, com pro mis sos de dias me lho res para o povo
chi le no. Se guem as pa la vras do Pre si den te Ri car do
La gos que que ro ci tar nes ta rá pi da co mu ni ca ção:

”To dos te mos um so nho. O meu é um
Chi le onde pre va le ça a igual da de... onde se
res pe i te to das as pes so as sem im por tar sua 
ori gem e cor, onde se abram ho ri zon tes às
mu lhe res, às cri an ças, às no vas ge ra ções...
so nho com um Chi le for te e ge ne ro so, aber -
to e to le ran te. Com ins ti tu i ções de mo crá ti -
cas... com uma co mu ni da de uni da. Um país
de cen te e so li dá rio.“

Ma ni fes to-me em nome do meu Par ti do, o
PPS, e te nho cer te za de que re pre sen to o pen sa -

men to de mu i tos Par la men ta res que es tão me ou -
vin do. Espe ra mos que o so nho de La gos – mes mo
que com mu i to tra ba lho, mu i ta de di ca ção e sa cri fí ci -
os – seja atin gi do de for ma a de vol ver ao povo chi -
le no a es pe ran ça de um país jus to e de mo crá ti co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Ro ber to Sa tur ni no 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. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
Srs. Se na do res Mo re i ra Men des e Lu zia To le do 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.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so san ci o nou, nes ta quar -
ta-feira (12 de ja ne i ro) duas leis que o país aguar da va 
com an si e da de, há mu i to tem po. São pro je tos de
gran de al can ce so ci al, na me di da irão fa ci li tar a re gu -
la ri za ção de con fli tos tra ba lhis tas. Ma té ri as, por tan to,
que aten dem ple i tos que não mais po de ri am ser pos -
ter ga dos em uma so ci e da de que pre ten de acom pa -
nhar o rit mo de um mun do em cons tan te trans for ma -
ções. Um des ses des com pas sos era a nos sa jus ti ça
tra ba lhis ta. De fa sa da, one ro sa, len ta. 

Ao san ci o nar as leis que ins ti tu em o Pro ce di -
men to Su ma rís si mo no pro ces so tra ba lhis ta e a que
dis põe so bre as Co mis sões de Con ci li a ção Pré via,
no âm bi to das em pre sas, o pre si den te di mi nu iu esse 
fos so de que i xas, fa ci li tan do a vida do tra ba lha dor.
Vale no tar que, ao fle xi bi li zar os di re i tos tra ba lhis tas, 
ga ran ti dos no ar ti go 7º da Cons ti tu i ção, as no vas
leis so mam-se en tre si e for mam um cor po ju rí di co
que vai mo der ni zar a le gis la ção tra ba lhis ta. 

Mais ágil, mais efi caz e mais ba ra ta, a jus ti ça
que o tra ba lha dor e o pa trão bra si le i ros te rão pela
fren te, si na li za para um pre sen te mais cla ro e me -
nos con ges ti o na do. E o mais im por tan te: abre para
am bas as par tes um cli ma de diá lo go, mais fran co e
aber to, nas ne go ci a ções tra ba lhis tas. 

Na ce ri mô nia que teve lu gar no Pa lá cio do Pla -
nal to, Sua Exce lên cia no mi nal men te ci tou esta
Casa, e a Câ ma ra dos De pu ta dos pelo tra ba lho de -
sen vol vi do por suas res pec ti vas co mis sões para que 
a pro pos ta do Exe cu ti vo che gas se a bom ter mo, sa -
tis fa zen do, como se era de es pe rar, a so ci e da de
bra si le i ra. No que me diz res pe i to, como re la tor das
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duas ma té ri as na Co mis são de Assun tos So ci a is
des ta Casa, gos ta ria de as sen tar, em nome do Se -
na do, que ou tro não po de ria ter sido o nos so apo i a -
men to, pos to que os ins tru men tos que pas sam a
nor te ar as re la ções tra ba lhis tas vêm ao en con tro
das mais lí di mas re i vin di ca ções da so ci e da de. 

Com a ins ti tu i ção do cha ma do Rito Su ma rís si -
mo, as ca u sas tra ba lhis tas com va lo res de até 40 sa -
lá ri os mí ni mos se rão re sol vi das em pri me i ra ins tân -
cia, nas pró pri as Va ras do Tra ba lho. Isso quer di zer
que ações com va lo res em dis pu ta de até R$ 5,440
se jam re sol vi das den tro de 15 dias, em uma úni ca au -
diên cia. Por per mi tir ain da um re cur so jun to ao Tri bu -
nal Re gi o nal do Tra ba lho, essa ação pode ser pro te -
la da por mais dez dias. Fin do o que, am bas as par tes
po dem se dar por sa tis fe i ta e to car a sua vida.

Já as Co mis são de Con ci li a ção Pré via, for ma -
das por re pre sen tan tes dos em pre ga dos, pa trões e
sin di ca tos, es ta rão en car re ga das de dis cu tir pen dên -
ci as de fun ci o ná ri os sem a in ter ven ção da Jus ti ça do
Tra ba lho. Como lem brou o pre si den te Fer nan do Hen -
ri que, gra ças ao apo io do Con gres so Na ci o nal, foi
pos sí vel me xer no que mu i tos jul ga vam im pen sá vel
até há bem pou co tem po. Sim pli fi can do ques tões em
que de sa pa re ce pra ti ca men te im po si ções do mais
for te so bre o mais fra co. 

O mun do mu dou, e o Bra sil não po de ria fi car à
mer cê de um pas sa do onde as ques tões tra ba lhis tas
eram re sol vi das exa ta men te pela par te que de ti ves se 
esse po der. Sem o en ten di men to e o diá lo go que hoje 
se abrem quan do está em pa u ta a so lu ção de di ver -
gên ci as. 

Mas se en con tra mos, com es ses no vos ins tru -
men tos tra ba lhis tas, uma op ção de mo crá ti ca e ra ci -
o nal para apa rar dis sen sões e pen den gas, por cer to
que nos de i xa cu ri o sos – como cha ma a im pren sa –
o ce ti cis mo com que os sin di ca lis tas re ce be ram o
ape lo do pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, no 
sen ti do de dis cu ti rem no vas re for mas na le gis lação
tra ba lhis ta. 

Fica aber ta essa cu ri o si da de, pos to que os sin -
di ca tos não aten ta ram para o que o pre si den te en fa ti -
zou ao cha má-los para am pli ar as ne go ci a ções que
vi sem a mo der ni zar a le gis la ção tra ba lhis tas. O Con -
gres so já aten deu a essa con vo ca ção, nós já de mos a 
nos sa con tri bu i ção. A so ci e da de quer ago ra so mar
com a con tri bu i ção sin di cal para uma ques tão que
não ter mi na com a san ção pre si den ci al des ta quar -
ta-feira. 

Mu i to obri ga do
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre -

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em Di re i to Inter na ci -

o nal, é co mu men te ace i to que as na ções exer çam ju -
ris di ção so bre seus na ci o na is e ter ri tó rio, ao mes mo
tem po em que lhes é atri bu í do o de ver de res pe i tar a
ju ris di ção das ou tras.

Isso por que a so ci e da de in ter na ci o nal tem
como fun da men to o prin cí pio da igual da de ju rí di ca
en tre as na ções, in di can do que to das, com suas pró -
pri as di men sões, nú me ro de ha bi tan tes, ri que zas na -
tu ra is e es tá gio de de sen vol vi men to, de vem, ju ri di ca -
men te, ser tra ta das de igual for ma na or dem mun di al. 

A Car ta for mu la da pela Orga ni za ção das Na -
ções Uni das – ONU, res pe i tan do es tri ta men te os con -
ce i tos clás si cos e tra di ci o na is do Di re i to Inter na ci o -
nal, con sa grou for mal e ex pres sa men te o de se jo de
ni ve la men to ju rí di co dos Esta dos, re gis tran do, em
seu se gun do ar ti go, que ”a or ga ni za ção é fun da da no
prin cí pio da igual da de so be ra na de to dos os seus
mem bros“.

Assim, en quan to as tra di ci o na is nor mas des se
di re i to es pe ci a li za do con sa gram a com pe tên cia ter ri -
to ri al das na ções, po li ti ca men te so be ra nas em seus
ter ri tó ri os, o de sen vol vi men to eco nô mi co, não se si tu -
an do ex clu si va men te no âm bi to do Esta do, trans cen -
de para áre as in ter na ci o na is e en vol ve re la ções com
ou tras co mu ni da des in de pen den tes.

Esse o com ple xo cam po em que pros pe ra ini ci -
a ti va de nos sa au to ria, há pou co sub me ti da à alta de -
li be ra ção des ta Casa, pro pon do a cons ti tu i ção de Co -
mis são Espe ci al Inter na en car re ga da de pro mo ver
es tu dos e le van ta men tos des ti na dos à im plan ta ção
de uma es tru tu ra lo gís ti ca de trans por te, ope ran do
co or de na da men te na re gião do ”Cor re dor Atlân ti co
do Mer co sul“, que re ú ne a to ta li da de do sis te ma por -
tuá rio, ma rí ti mo e hi dro viá rio da Amé ri ca do Sul.

De acor do com a pro po si ção, de nú me ro 55, do
cor ren te ano, esse ór gão le gis la ti vo, in te gra do por 11
mem bros, tem o pra zo de 12 me ses para a con clu são
de seus tra ba lhos, in di can do a com po si ção de um sis -
te ma de in te gra ção de por tos e ter mi na is, co nec ta dos 
en tre si por meio de li nhas re gu la res de na ve ga ção.

Há de se ter em con ta, po rém, que não é sem
al gu ma di fi cul da de que um cer to Esta do, de for ma
iso la da, pos sa dis por so bre nor mas a se rem cum pri -
das pelo con jun to dos pa í ses re u ni dos no mes mo or -
ga nis mo.

Obser ve-se, igual men te, que o blo co eco nô mi -
co do Mer co sul, re u nin do o nos so País, a Argen ti na,
o Uru guai e o Pa ra guai, foi cons ti tu í do para es ta be -
le cer o equi lí brio igua li tá rio en tre eles. No en tan to,
per ce be-se a pre va lên cia cos tu me i ra de um ou de
dois de les so bre os ou tros, a im po si ção de bar re i ras
ta ri fá ri as a com po nen tes do gru po, as ne go ci a ções
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iso la das de no vas ta ri fas adu a ne i ras, sem pré via
con sul ta ou co mu ni ca ção pos te ri or aos par ce i ros do
mer ca do co mum.

Ade ma is, no caso pre sen te, exis tem ou tros
com pli ca do res, como os re la ci o na dos à na ci o na li da -
de das em bar ca ções, mu i tas ve zes du vi do sa, em
con se qüên cia de fal tar vín cu lo efe ti vo en tre os pa í ses 
con ce den tes dos re gis tros de con ve niên cia e os re a is 
in te res ses eco nô mi cos das em pre sas pro pri e tá ri as,
cons ti tu í das de aci o nis tas de di fe ren te país, que, na
ver da de, cen tra li za as suas ati vi da des.

Exem plo dis so, com pa nhi as na ci o na is de pa í -
ses onde as em bar ca ções são re gis tra das, de con for -
mi da de com as dis po si ções do Tra ta do de Ge ne bra,
de 1958, po dem ser con si de ra das como sen do nor -
te-americanas, pe los Esta dos Uni dos, para o fim de
sub me ter seus na vi os à re qui si ção, em ca sos de
emer gên cia na ci o nal. 

Ade ma is, es tu dos re cen tes res sal tam a exis tên -
cia de gran de uni for mi da de na pre ser va ção da com -
pe tên cia ex clu si va para a ad mis são de in ves ti men tos, 
sem em bar go das di fe ren ças com que são tra ta das
es sas apli ca ções es tran ge i ras nos pa í ses da Amé ri ca 
La ti na.

Ne les, os tra ta dos bi la te ra is, como os de co mér -
cio e na ve ga ção, re a fir mam a ne ces si da de de ma nu -
ten ção ex clu si va do con tro le so bre o in gres so de in -
ves ti men tos, com isso es ta be le cen do bar re i ras à en -
tra da de ca pi ta is. Os pa í ses de sen vol vi dos, po rém,
têm in te res se em que seja li be ra da a mo vi men ta ção
de tec no lo gi as, pes so as, bens e ca pi ta is.

Des sa for ma, es pe ram al can çar mer ca do mais
am plo para as suas em pre sas, apro ve i tan do as pos -
i bi li da des que o in ter câm bio in ter na ci o nal pode ofe -
re cer aos pro je tos de de sen vol vi men to.

Pa í ses como os Esta dos Uni dos e os do Mer ca -
do Co mum Eu ro peu, dis pon do de par que in dus tri al
com gran de ca pa ci da de tec no ló gi ca, acre di tam ver
nos in ves ti men tos in ter na ci o na is a par te su ple men tar
de ca pi tal e tec no lo gia de que ca re cem. O acrés ci mo
de com pe ti ti vi da de que daí de cor re para os mer ca dos 
in ter nos pro duz re a is be ne fí ci os para as eco no mi as
de sen vol vi das, como se vê.

A li ber da de de mer ca do e de con cor rên cia é o
sus ten tá cu lo de toda a es tru tu ra ca pi ta lis ta que de -
fen dem, como mé to do de ex plo rar mais efi ci en te men -
te as suas ri que zas. Em con se qüên cia, man ten do-se
a li vre com pe ti ção, há im pul so ao in ves ti men to ex ter -
no, sem re pre sen tar qual quer ris co à in dús tria na ci o -
nal com gran de ca pa ci da de de com pe ti ção.

O ple i to que ora de fen de mos é con se qüen te da
atu a li da de do qua dro pre vis to nas dis po si ções da Lei

nú me ro 8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993, a Lei Por -
tuá ria, e tam bém de ri va do das pri va ti za ções da ma -
lha fer ro viá ria, já efe ti va da, e da es tru tu ra por tuá ria,
em cur so, ob je ti van do, ao seu ter mo, aten der à pre -
men te ne ces si da de de in te gra ção das di ver sas
sub-regiões do País ao pro ces so de cres ci men to eco -
nô mi co de cor ren te da pa u la ti na im plan ta ção do Mer -
co sul.

Jus ti fi ca-se pelo fato de uma subs tan ci al par te
da eco no mia des se Mer ca do es tar lo ca li za da ao lon -
go da cos ta atlân ti ca da Amé ri ca do Sul, abran gen do
dis tân cia su pe ri or a 5 mil qui lô me tros. É re co nhe ci da
como área de for te eco no mia, em ter mos ab so lu tos, e 
ge ra do ra de gran des flu xos de trans por te a lon gas
dis tân ci as.

Em sua ma i or par te, o mo vi men to de car gas
hoje é re a li za do pe las ro do vi as, apre sen tan do as sim
cus tos ele va dos, uma vez que os por tos e a na ve ga -
ção cos te i ra e hi dro viá ria, sem uti li za ção em es ca la
sig ni fi ca ti va, têm cus tos ma i o res, apre sen tam atra sos 
fre qüen tes e não são to tal men te con fiá ve is.

Por isso, foi cons ti tu í da uma or ga ni za ção pri va -
da, sem fins lu cra ti vos, con gre gan do em pre sas de na -
ve ga ção, por tos, sin di ca tos e fun da ções de es tu dos
oceâ ni cos, ob je ti van do tor nar com pe ti ti vas as vias ma -
rí ti ma cos te i ras, ca pa ci tan do-as para a ope ra ção adi ci -
o nal de mi lhões de to ne la das de car ga, anu al men te.

Os be ne fí ci os des sa pro vi dên cia para os por tos, 
em pre sas de na ve ga ção e para o Mer co sul são in du -
vi do sos. Bas ta ver que a dis tân cia da re gião Nor des te 
não mais se ria em pe ci lho a uma real par ti ci pa ção
nes se Mer ca do, do qual, pre sen te men te, está, na
prá ti ca, ali ja do.

Isso a des pe i to dos mi lha res de qui lô me tros na -
ve gá ve is da cos ta atlân ti ca, como dis se mos, se pa ra -
rem o Nor te/Nor des te do Bra sil, com uma po pu la ção
cal cu la da em 50 mi lhões de ha bi tan tes e um Pro du to
Inter no Bru to – PIB de apro xi ma da men te 100 bi lhões
de dó la res/ano, da re gião do Rio da Pra ta. Inte gran -
do, tam bém, a ma i or par te da eco no mia do Mer co sul,
a re gião Sul/Su des te bra si le i ra, com uma po pu la ção
es ti ma da de 80 mi lhões de ha bi tan tes, con cen tra a
ma i or par te da eco no mia do País.

As di men sões da eco no mia do Mer co sul, com -
pos ta tam bém pela re fe ri da re gião do Rio da Pra ta,
re u nin do a grande Bu e nos Ai res, a gran de Mon te vi -
déu e Assun ção, e as enor mes dis tân ci as que se pa -
ram os di ver sos cen tros ur ba nos e in dus tri a is, ge ram
con si de rá ve is flu xos de trans por te a gran des dis tân ci -
as.

Subs tan ci al par ce la des se trans por te é re a li za -
da pela via ro do viá ria, como se viu, cor res pon den do,
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no Bra sil, a 70% da car ga mo vi men ta da, de ven do o
seu vo lu me fí si co, no ano 2000, al can çar a mar ca de
140 mi lhões de to ne la das anu a is. Não obs tan te, o
cus to do trans por te na ci o nal si tua-se en tre os mais
ele va dos do mun do, po si ci o nan do-se 60% aci ma dos
pra ti ca dos nos Esta dos Uni dos e em do bro do exis -
ten te no Ca na dá.

Re gis tra mos, tam bém, em nos so Re que ri men to 
para a cri a ção da Co mis são Espe ci al do Cor re dor
Atlân ti co do Mer co sul, os ar gu men tos re la ci o na dos
ao cres ci men to do seu co mér cio, ori gi nan do ma i or
de man da de trans por te; o pre ju í zo que o ele va do cus -
to do trans por te ro do viá rio acar re ta ao pro ces so de
in te gra ção; e a ne ces si da de de se pri vi le gi ar a na ve -
ga ção ao lon go da cos ta atlân ti ca da Amé ri ca do Sul,
que pre ser va to das as con di ções fí si cas e ge o grá fi -
cas de se de sen vol ver.

O Cor re dor Atlân ti co pa re ce-nos o ins tru men to
ade quado e in subs ti tu í vel para fa ci li tar o mais rá pi do
pro ces so de in te gra ção en tre os pa í ses do Mer co sul,
trans fe rin do al gu mas de ze nas de mi lhões de to ne la -
das de car ga do sis te ma ro do viá rio para o de na ve ga -
ção cos te i ra. Por si nal, com esse mes mo ob je ti vo já
são vá ri os os por tos que se as so ci a ram para cri ar, re -
cen te men te, o Con sór cio do Cor re dor Atlân ti co do
Mer co sul.

A pro pó si to, a Ho no rá vel Câ ma ra de De pu ta dos
da Pro vín cia de Bu e nos Ai res está apre ci an do o Pro -
je to de De cla ra ção apre sen ta do pelo De pu ta do Oscar 
H. Do ria, e ou tros, se gun do o qual o ”Con sór cio Ope -
ra ci o nal do Cor re dor Atlân ti co do Mer co sul“ é con si -
de ra do de in te res se pú bli co pro vin ci al pelo Po der
Exe cu ti vo.

O Con sór cio pre ten de cons tru ir um gran de sis -
te ma mul ti mo dal, co nec tan do a dis per sa ma lha de ro -
do vi as, fer ro vi as, por tos e li nhas de na ve ga ção, para
o aten di men to de toda a cos ta do Atlân ti co Sul, ope -
ran do com cus tos re du zi dos, se com pa ra dos à op ção
ro do viá ria, e pra ti can do um elen co de ser vi ços pon tu -
a is e con fiá ve is, que in clu i ria as hi dro vi as do Pa ra guai 
e do Ama zo nas.

De todo o ex pos to, con si de ra mos que não fal ta -
rá a esse es for ço a con tri bu i ção in dis pen sá vel do Se -
na do Fe de ral, que cer ta men te irá de fe rir o nos so re -
que ri men to para que seja cons ti tu í da a Co mis são
Espe ci al Inter na que vai es tu dar e pro por so lu ções
para os pro ble mas que hoje en fren ta a re gião do
”Cor re dor Atlân ti co do Mer co sul“.

Con tor na das cer tas di fi cul da des de or dem das
re la ções in ter na ci o na is, aqui ini ci al men te re fe ri das, os
re sul ta dos des se tra ba lho cons ti tu i rão, sem dú vi da,
no tá vel con tri bu i ção para que se con so li dem os prin cí -

pi os co muns for mu la dos pelo Mer co sul, e se im ple -
men tem e con so li dem as ações des ti na das ao cres ci -
men to eco nô mi co e so ci al das na ções que o in te gram.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio)  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 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, dia 19, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)
(Vo ta ção no mi nal)

Qu in to e último 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
15-A, de 1998 (Subs ti tu ti vo nº 627/98, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos), que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à
Cons ti tu i ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la ti -
vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Ro ber to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res
e Ro me ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo za -
ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio)  Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 41 
mi nu tos.)

_____________

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
17-1-2000, QUE, RETIRADO PELO PARLAMENTAR 
PARA REVISÃO, PUBLICA-SE NA PRESENTE
EDIÇÃO.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, na úl ti ma sex ta-feira, o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti abor dou da tri bu na a ques tão
do BNDES, que tem, ao lon go dos anos, pri vi le gi a do
as re giões mais ri cas do País, em vez de fa zê-lo em
re la ção às re giões me nos de sen vol vi das, já que uma
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das fi na li da des do ban co é – ou de ve ria ser, pelo me -
nos – a de cor ri gir as de si gual da des re gi o na is.

Como dis se na que la ses são, apar te an do a Se -
na do ra He lo i sa He le na, há um pro je to do ex-Senador
Beni Ve ras, re a pre sen ta do por mim, que ten ta, via le -
gis la ti va, cor ri gir essa de for ma ção na es tru tu ra de fi -
nan ci a men to do BNDES, des ti nan do, obri ga to ri a -
men te, um per cen tu al dos seus re cur sos para as Re -
giões Nor te e Nor des te. Esse pro je to está na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos. 

Te nho a in for ma ção de que o Go ver no pres si o -
na for te men te no sen ti do de que ele não seja apro va -
do, sob a ale ga ção de que uma lei como essa en ges -
sa ria o BNDES. Até con cor do em que ela pos sa ser
um en ges sa men to, tal vez in con ve ni en te, mas cre io
que o Go ver no de ve ria re par tir com o Con gres so a
ado ção de uma po lí ti ca, Sr. Pre si den te, que fa vo re -
ces se as re giões mais po bres nas li nhas de fi nan ci a -
men to do BNDES.

Cre io que já era tem po de os di re to res da que le
Ban co se rem tam bém apro va dos pelo Se na do, a fim
de que, ao vi rem a esta Casa para se rem sa ba ti na -
dos, se com pro me tam com uma de ter mi na da po lí ti ca, 
por que não é só em re la ção às re giões me nos de sen -
vol vi das que o BNDES tem uma atu a ção con de ná vel,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, mas tam bém em re la -
ção às mi cro e pe que nas em pre sas.

Foi di vul ga do, há pou co, um re la tó rio re fe ren te
ao pri me i ro se mes tre do ano pas sa do mos tran do
que, de R$1 bi lhão re ce bi dos pelo BNDES do FAT –
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, o Ban co apli cou
ape nas R$500 mi lhões, ou seja, me ta de, no fi nan ci a -
men to de mi cro e pe que nas em pre sas. Os ou tros
R$500 mi lhões fo ram des ti na dos a ou tras li nhas de fi -
nan ci a men tos, in clu si ve a em pre sas como Embra tel,
Pe u ge ot e Nes tlé. Não há quem me con ven ça que
está cor re to o BNDES, no sen ti do de uti li zar os seus
re cur sos, prin ci pal men te aque les ori un dos do FAT,
para fi nan ci ar gran des em pre sas, es pe ci al men te
mul ti na ci o na is. Isso não faz ab so lu ta men te ne nhum
sen ti do, Srs. Se na do res. 

O BNDES ale ga que as pe que nas e mi cro em -
pre sas ge ral men te não pos su em bons pro je tos. Até
acre di to que seja as sim. Tam bém é este o ar gu men to
que uti li za com re la ção ao Nor te e ao Nor des te: que
de lá não vêm pro je tos ade qua dos às exi gên ci as do
Ban co. Mas não se ria hora de o BNDES sair da sua
pos tu ra pas si va e ser mais ati vo, ir ao en con tro das
em pre sas para, me di an te con vê ni os com ór gãos
como Se brae e ou tros, pro cu rar fa zer ca pa ci ta ção ge -
ren ci al e dar ori en ta ção a pe que nos e mi cro em pre sá -
ri os, prin ci pal men te do Nor te e do Nor des te?

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Jef fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Pois não, 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 Jef fer son Pé res, V. Exª lem bra mu i to bem a pos tu -
ra aca dê mi ca e eli tis ta do BNDES e de ou tros ór gãos
do Go ver no Fe de ral ao cri ti car e não con si de rar bons
os pro je tos das pe que nas e mé di as em pre sas das re -
giões Nor te e Nor des te. Essa é uma ma ne i ra mu i to
cô mo da de evi tar cum prir seu pa pel e, por um di ta me
cons ti tu ci o nal, de aca bar com as de si gual da des re gi -
o na is. O pro je to que V. Exª re a pre sen ta é im por tan te,
e to dos nós das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste te mos que nos unir em tor no dele. Há pou -
co, ou vi mos o Se na dor Ade mir Andra de abor dar um
ou tro as pec to so bre as de si gual da des re gi o na is.
Para onde nos vol tar mos, em qual quer se tor que seja, 
ve re mos que, na ver da de, a eli te di ri gen te des te País, 
há mu i to tem po, tem essa vi são mío pe de en ten der
que o in ves ti men to e a ex ce lên cia têm que es tar con -
cen tra dos no Sul e no Su des te. É la men tá vel que não
en ten dam que essa pos tu ra vem exa ta men te con tra
as re giões Sul e o Su des te, por que faz au men tar,
cada vez mais, a mi gra ção do Nor te, do Nor des te e do 
Cen tro-Oeste para aque las re giões, agra van do a
ques tão so ci al na área da se gu ran ça, da sa ú de e da
edu ca ção. Te mos, in sis ten te men te, abor da do o pro -
ble ma. No pri me i ro ano de man da to como Se na dor,
ouvi pra ti ca men te to dos os Par la men ta res da Ban ca -
da do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste re cla ma rem do 
tra ta men to. Por tan to, é hora de par tir mos do dis cur so
para a ação e de co brar mos, su pra par ti da ri a men te,
uma ati tu de des ses ór gãos. Como dis se V. Exª, de ve -
mos con vo car as au to ri da des para ex pli ca ções e par -
tir para uma co bran ça mais efe ti va. Sen do ma i o ria na
Casa – Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste –, não po de -
mos de i xar que essa si tu a ção con ti nue e fi que mos
ape nas la men tan do.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Cre io que 
já é tem po de a Fren te Par la men tar da Ama zô nia –
que até hoje não fun ci o nou efe ti va men te – in clu ir
esse pro je to na sua agen da de dis cus são. Qu an do
nada, Se na dor, mes mo que nos con ven ça mos de
que, tec ni ca men te, não é ade qua do con tin gen ci ar o
Ban co, pelo me nos ser vi ria como ele men to de dis -
cus são, de bar ga nha, no bom sen ti do, com o Go ver -
no Fe de ral, no sen ti do de que ele as su mis se o com -
pro mis so ex plí ci to, ex pres so com o Con gres so, com
o Se na do, de mu dar a li nha de atu a ção do BNDES.
Pelo me nos para isso, o pro je to ha ve rá de ser vir.
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A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Ouço com pra zer V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, sa ú do, mais uma vez, o es pí ri to
pú bli co de V. Exª ao tra zer este de ba te à Casa. Sa ú do 
tam bém o Se na dor Ade mir Andra de, por ten tar, por
meio de um pro je to ex tre ma men te in te res san te, su -
pe rar as de si gual da des gi gan tes cas no fi nan ci a men -
to de pes qui sas, in clu si ve pe las uni ver si da des pú bli -
cas, que de ve ri am ser gra tu i tas e de qua li da de, e que
tam bém não su pe ram esse tipo de de si gual da de. Se -
na dor Jef fer son Pé res, du ran te todo o ano pas sa do,
oca sião em in gres sei nes ta Casa, e an tes mes mo dis -
so, tive a opor tu ni da de de ob ser var o pa pel do
BNDES, não ape nas como uma per so na li da de po lí ti -
ca, re pre sen tan do nes ta Casa o meu Esta do e o Nor -
des te es pe ci al men te, mas tam bém ana li san do as
cha ma das fri as es ta tís ti cas ofi ci a is. E, cada vez mais, 
che go à con clu são de que o BNDES é o ma i or ban co
pri va do do Bra sil. Não ape nas pe los da dos que V.Exª
apre sen tou, da dos que es tar re ce ram a Na ção bra si -
le i ra, mas tam bém pelo pa pel do BNDES no pro ces so 
de pri va ti za ção, no cha ma do ”so cor ro de emer gên -
cia“. Ao dis por de um bem, um pa tri mô nio pú bli co
para ser pri va ti za do, o BNDES, que é um ban co pú bli -
co, en tra com um di nhe i ro cha ma do so cor ro de emer -
gên cia, para que se atin ja o pre ço mí ni mo. O BNDES,
ago ra, para dar con ti nu i da de à atro ci da de do pro ces -
so de pri va ti za ção em nos so País, in ven tou não mais
o so cor ro de emer gên cia, mas uma tal de So ci e da de
de Pro pó si to Espe cí fi co. Ou seja, mais uma vez, no
pro ces so de pri va ti za ção, em nome des sa su pos ta
So ci e da de de Pro pó si to Espe cí fi co, o BNDES com -
pra, com o di nhe i ro pú bli co, aqui lo que já é pú bli co,
para dar uma si na li za ção de su pos ta con fi an ça adi ci -
o nal àqui lo que o pró prio Go ver no já diz que o mer ca -
do tem con fi an ça. Assim acon te ce no pro ces so de pri -
va ti za ção das nos sas hi dre lé tri cas, das ge ra do ras de
ener gia, das com pa nhi as de abas te ci men to de água
e de sa ne a men to. Des se modo, re al men te fica mu i to
di fí cil ter-se se re ni da de para tra tar a ques tão do
BNDES, pois além dos gra vís si mos pro ble mas das
de si gual da des re gi o na is – e V. Exª traz a esta Casa
um pro je to que bus ca cor ri gir es sas de si gual da des –,
o BNDES é o ma i or ban co pri va do do Bra sil e, com a
his tó ria da po lí ti ca de ju ros e com a sub ser viên cia ao
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, quem aca ba fi nan ci -
an do o se tor pú bli co, as ações dos Esta dos de pres ta -
ção de ser vi ços es sen ci a is, é o Ban co Mun di al e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to. Qu e ro

pa ra be ni zar V. Exª pelo de ba te que traz a esta Casa
para que pos sa mos cor ri gir as de si gual da des re gi o -
na is e fa zer com que esse ban co, que pos sui a no -
men cla tu ra de pú bli co, um dos ma i o res ban cos, ma i -
or que o Ban co Mun di al, pos sa re al men te ser vir à na -
ção bra si le i ra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na.

O BNDES, cri a do em 1952 no go ver no de Ge tú -
lio Var gas, ini ci al men te fi nan ci a va obras de in -
fra-estrutura: ener gia, trans por te, co mu ni ca ção. Qu a -
se to das as em pre sas eram es ta ta is. De po is, o Ban co 
pas sou a fi nan ci ar tam bém gran des em pre sas pri va -
das na ci o na is. Era ex pres sa men te pro i bi do, por seu
es ta tu to, de fi nan ci ar em pre sas es tran ge i ras. Foi as -
sim até cin co ou seis anos, a pro i bi ção de i xou de exis -
tir há pou co tem po. Não es tou ten do um aces so de
xe no fo bia, pen so que o ca pi tal es tran ge i ro é
bem-vindo, mas não ad mi to um ban co es ta tal fi nan ci -
an do em pre sas es tran ge i ras, mor men te quan do o fi -
nan ci a men to é para a aqui si ção de uma em pre sa es -
ta tal que está sen do pri va ti za da.

A Co réia do Sul não é um país so ci a lis ta, mas é
um exem plo de ca pi ta lis mo vi to ri o so e não li be ral.
Pos sui um ban co mu i to se me lhan te ao BNDES, o Ko -
re an De ve lop ment Bank. Não há re gis tro na his tó ria
do Ko re an De ve lop ment Bank, ou seja, do Ban co de
De sen vol vi men to da Co réia, um ban co es ta tal, de fi -
nan ci a men to de em pre sa es tran ge i ra. Cre io que é um 
dos fa to res pe los qua is a Co réia pode or gu lhar-se de
pos su ir gran des mul ti na ci o na is co re a nas e mu i tís si -
mo pou cas mul ti na ci o na is es tran ge i ras; ela tem em -
pre sas co re a nas mul ti na ci o na is em todo o mun do,
mas não em pre sas es tran ge i ras no país e mu i to me -
nos em pre sas es tran ge i ras fi nan ci a das por ban co pú -
bli co.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – No
caso do Bra sil, pro mo ven do uma con cor rên cia des le -
al com as em pre sas pri va das bra si le i ras.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de um apar -
te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Se na dor Ade mir Andra de, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. Ade mir Andra de (Blo co/PSB – PA) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, per ce bo que é o mo men to tal -
vez ade qua do para pro du zir mos al gu ma mu dan ça.
Eu, como V. Exª, con de no esta ati tu de do BNDES,
que re ve la a ati tu de do pró prio Go ver no: fi nan ci ar em -
pre sas mul ti na ci o na is, até em pre sas es ta ta is es tran -
ge i ras, na com pra de em pre sas que per ten ci am ao
povo bra si le i ro. O Nor te e o Nor des te pas sam por di fi -

412 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



cul da des na dis tri bu i ção dos re cur sos e no fi nan ci a -
men to ao se tor pro du ti vo em com pa ra ção às re giões
Sul e Su des te. Vá ri os par la men ta res já de ba te ram
esse as sun to nes tas úl ti mas ses sões. Enten do que
te mos con di ções de con tor nar pelo me nos al gu mas
des sas di fi cul da des, na me di da em que a Casa e os
Con gres sis tas te nham von ta de po lí ti ca. Aqui lem bro
que o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, do PSB do Rio de
Ja ne i ro, apre sen tou, há pou cos dias, um pro je to de
lei de fi nin do esta ação do BNDES. No caso, o pro je to
im pe de que se use o di nhe i ro pú bli co para fi nan ci ar
em pre sas de ca pi tal mul ti na ci o nal no que se re fe re à
com pra de em pre sas pú bli cas bra si le i ras em fase de
pri va ti za ção. Esse pro je to de lei está tra mi tan do nes -
ta Casa e, ha ven do von ta de po lí ti ca, nós, Se na do res
e De pu ta dos Fe de ra is, po de re mos im pe dir essa
ação, que, no nos so en ten der, pre ju di ca imen sa men -
te o povo bra si le i ro e vem sen do de sen vol vi da pelo
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
e por sua equi pe eco nô mi ca. Era essa a con tri bu i ção
que eu gos ta ria de dar ao pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na dor Ade mir Andra de. Cre io que há
qua se um con sen so en tre as ban ca das do Nor te e
Nor des te de que esta si tu a ção não pode per du rar.

Pen so que está em tem po de co me çar mos a
nos re u nir para a ado ção de uma sé rie de me di das no
sen ti do de mu dar essa ori en ta ção do BNDES. Essa
si tu a ção be i ra à sa tu ra ção.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Ouço V. Exª, Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – No bre Se -
na dor Jef fer son Pé res, que ro tam bém me as so ci ar ao 
pro nun ci a men to de V. Exª, que abor da tema da mais
alta re le vân cia para a eco no mia bra si le i ra. Apren de -
mos que os ban cos de fo men to têm uma cul tu ra di fe -
ren te da dos ban cos co mer ci a is. No meu Esta do, no
iní cio dos anos 60, foi cri a do um ban co de fo men to re -
gi o nal, cha ma do Ban co de De sen vol vi men to de Mi -
nas Ge ra is – isso ocor reu 8 ou 9 anos após a cri a ção
do BNDES. Lá o Go ver no ini ci ou aque le tra ba lho com 
o ban co de fo men to. Mas não ha via como o ban co al -
can çar as mé di as, pe que nas, e mi cro em pre sas por -
que o ban co de fo men to tra ba lha com pro je tos que re -
tra tam in ves ti men tos e de mons tram sua ca pa ci da de
e vi a bi li da de eco nô mi ca e so ci al. A pe que na em pre sa 
não ti nha re al men te como fa zer es ses pro je tos. Então 
es cri tó ri os de pro je tos co me ça ram a se ins ta lar em
Mi nas Ge ra is para aten der àque las em pre sas. Mas o
pre ço co bra do in vi a bi li za va o aces so da pe que na em -

pre sa ao ban co de fo men to. E não era o BNDES, não! 
Era o BDMG, um ban co re gi o nal de fo men to. O Go -
ver no do sa u do so Isra el Pi nhe i ro, em me a dos da dé -
ca da de 60, es ti mu lou um ins ti tu to de in dus tri a li za ção
cha ma do Indi, para que esse fi zes se os es tu dos de vi -
a bi li da de e os pro je tos para as pe que nas em pre sas
que não ti nham como che gar ao ban co de fo men to.
Por ana lo gia, ten do em vis ta que a cul tu ra dos ban cos 
de fo men to é esta – eles tra ba lham com pro je tos e in -
ves ti men tos de lon go pra zo, fi nan ci an do in ves ti men -
tos fi xos e tam bém de giro por que o pro je to con tem -
pla in ves ti men tos fi xos e de ca pi tal de giro , é pre ci so
que haja or ga nis mos que for ne çam à pe que na em -
pre sa, em todo o Nor des te, o Nor te, o Cen tro-Oeste e
no Bra sil in te i ro, por que, em toda par te, há pe que na
em pre sa – e a pe que na em pre sa é mu i to im por tan te.
Já foi dito mu i tas ve zes aqui o que re pre sen ta em ter -
mos de ge ra ção de em pre go, de im pos tos. Não sei se 
não de ve ría mos, por meio do Se na do, su ge rir ao Go -
ver no que ins ta las se agên ci as em to dos os Esta dos,
es pe ci al men te no Nor des te, no Nor te e no Cen -
tro-Oeste, que são re giões me nos fa vo re ci das; or ga -
nis mos ofi ci a is, que pu des sem ofe re cer os pro je tos
de gra ça a es sas pe que nas em pre sas, por que isso é
in ves tir no pro gres so, na ge ra ção de em pre gos. E
ofe re cer não só para a in dús tria, mas tam bém para o
se tor ter ciá rio e até para o se tor pri má rio, qual quer
pro je to que fos se im por tan te do pon to de vis ta eco nô -
mi co e so ci al para a re gião. Cre io que essa me di da
po de ria ser su ge ri da por nós e, pro va vel men te, até a
cri a ção de um or ga nis mo ane xo ao Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al. Essas
agên ci as fun ci o na ri am como bra ços pelo in te ri or do
Bra sil, que cap ta ri am as gran des vo ca ções em pre sa -
ri a is, ape nas com al gum re cur so de lon go pra zo e a
cus to com pa tí vel com a ati vi da de, ini ci an do ope ra -
ções que trou xes sem a re to ma da des se de sen vol vi -
men to de que se fala e de que tan to o Bra sil ne ces si -
ta. Qu e ro ape nas re i te rar os meus cum pri men tos pelo 
pro nun ci a men to de V. Exª e di zer que é dis so que o
Bra sil pre ci sa: de ho mens com esse sen ti men to que
V. Exª. já nos mos trou que pos sui.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– V. Exª tem ra zão, Se na dor José Alen car. Eu di zia há 
pou co que os di ri gen tes do ban co se que i xam de que
as pe que nas e mi cro em pre sas ge ral men te não têm
bons pro je tos. Enten do que o ban co ou ou tro ór gão
do Go ver no de ve ri am sair da sua pos tu ra pas si va e ir
ao en con tro des sas em pre sas.

Evi den te men te a mor ta li da de das mi cro em pre -
sas é mu i to ele va da, é da or dem de 40% a 50% no
pri me i ro ano de sua exis tên cia. Por quê? Por que elas
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não con se guem, às ve zes, apre sen tar um pro je to tec -
ni ca men te bem-elaborado e, além dis so, fal ta um fun -
do de aval, as sim como ca pa ci ta ção ge ren ci al e ca pi -
tal de giro.

Ora, se o ban co se li mi tar a em pres tar re cur sos
a em pre sas que apre sen tem bons pro je tos, de i xan -
do-as en tre gues à pró pria sor te, a mor ta li da de será
mu i to ele va da. O ban co ale ga que não em pres ta por
essa ra zão. Então, é um cír cu lo vi ci o so, que, ob vi a -
men te, tem de ser rom pi do ou pelo pró prio ban co,
com a cri a ção de um de par ta men to que ofe re ça às
em pre sas toda essa as sis tên cia, sem pa ter na lis mo,
ou en tão por ór gão do Go ver no, em con vê nio com
ins ti tu i ções como o Se brae, a CNI, o Se nai, o Se nac.
O que não se pode é – re pi to – ad mi tir que uma ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra que usa re cur sos do tra ba lha dor  do
FAT – ve nha de cla rar, como está fa zen do, que está
em pres tan do me nos do que de ve ria, me nos do que
ar re ca da des se re cur so, por que as em pre sas não
apre sen tam bons pro je tos.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª con ce -
de-me um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Exce lên cia,
gos ta ria de fa zer um pe que no co men tá rio, haja vis ta
o pro nun ci a men to de V. Exª ser de uma abran gên cia
ex tra or di ná ria, o que mos tra seu co nhe ci men to, sua
vi vên cia e sua cul tu ra. V. Exª faz um re tra to do de -
sem pe nho do BNDES. Re cen te men te tive aces so a
um re la tó rio des se ban co, que se gu ra men te dá mo ti -
vos para que es te ja mos pre o cu pa dos. V. Exª abor da,
em pri me i ra mão, o as sun to. O BNDES ca rac te ri za
sua ati vi da de pela con cen tra ção de apli ca ções em
gran des em pre sas; o vo lu me de re cur sos des ti na do a 
pe que nas e mé di as em pre sas é ir ri só rio. V. Exª mos -
tra al gu mas das prin ci pa is di fi cul da des para ter aces -
so a tais re cur sos. O mais la men tá vel é que o ban co
não tem in ves ti do no pro ces so de re to ma da de de -
sen vol vi men to; tem, no má xi mo, em pres ta do para
man ter em pre sas em fun ci o na men to. Mais la men tá -
vel ain da é em pres tar para par ti ci par de pro ces so de
pri va ti za ção, o que nos leva a con clu ir que o re cur so
do tra ba lha dor, que de ve ria ser des ti na do à ge ra ção
de em pre go, é usa do ape nas para fi nan ci ar pri va ti za -
ção, sem ge rar ne nhum em pre go, mu i to pelo con trá -
rio, re du zin do, pois a pri va ti za ção di mi nu iu o nú me ro
de em pre gos pelo pro ces so mais di nâ mi co da ini ci a ti -
va e pela mo der ni za ção que cada em pre sa im ple -
men ta. Enten de mos que os re cur sos do BNDES de -
ve ri am, pri o ri ta ri a men te, in du zir o de sen vol vi men to,
es ti mu lar o sur gi men to de no vas em pre sas. Qu e ro

cum pri men tar V. Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci a -
men to, no qual cha ma a aten ção da so ci e da de bra si -
le i ra. Espe ro que esse pro nun ci a men to te nha res so -
nân cia no Go ver no, es pe ci al men te na área eco nô mi -
ca, que é a res pon sá vel pela de fi ni ção das di re tri zes
do Bra sil. Estou mu i to pre o cu pa do. Vol ta mos re cen -
te men te de nos sos Esta dos, das cha ma das ba ses, e
per ce be mos que se insta la no Bra sil cer ta eu fo ria.
Temo que o povo se de cep ci o ne. Nada exis te que
jus ti fi que eu fo ria quan to à re to ma da de cres ci men to, 
pois ne nhu ma ação foi im ple men ta da nes se sen ti do. 
Não há ne nhu ma po lí ti ca de de sen vol vi men to sen do 
ins ta la da. Pre o cu pa-me mu i to que, mais uma vez, o
povo bra si le i ro fi que de cep ci o na do. São mo men tos,
são bo lhas que es tão aí ins ta la das. É ne ces sá ria,
sim, a gran de pre o cu pa ção do Go ver no no senti do
de man ter a es ta bi li da de eco nô mi ca, mas não sei se
es ta bi li da de eco nô mi ca com fome e mi sé ria é o que a
so ci e da de quer. É pre ci so, de ma ne i ra res pon sá vel,
fa zer o re a jus te de uma aber tu ra, de um pro ces so de
de sen vol vi men to, na tu ral men te com as re ta guar das
e res sal vas ne ces sá ri as para o de sen vol vi men to.
Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co – PDT/AM)
– Obri ga do, Se na dor Arlin do Por to.

Pen so que o Con gres so deve rom per a sua in di -
fe ren ça em re la ção ao BNDES, que é um dos ma i o res 
ban cos do mun do. É ma i or do que o Ban co Inte ra me -
ri ca no; é qua se do ta ma nho do Ban co Mun di al em vo -
lu me de re cur sos que mo vi men ta anu al men te. O Bra -
sil está per den do uma opor tu ni da de de ouro – aliás,
há mu i tos anos – de uti li zar o BNDES de for ma a que
ele faça jus ao ”s“ do nome, trans for man do-se em efe -
ti vo ban co de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
para cor ri gir as de si gual da des re gi o na is e as so ci a is. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR AMIR LANDO, NA SESSÃO 
NÃO DELIBERATIVA DE 14-1-2000,
PUBLICADO NO DIÁRIO DO SENADO
FEDERAL DO DIA 15-1-2000, QUE SE
REPUBLICA, NESTA EDIÇÃO, A PEDIDO
DO PARLAMENTAR.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, vi ve mos uma Re pú bli ca tí pi ca, uma de mo cra cia 
ex cep ci o nal, que man tém sob sua égi de dois po de res
le gis la ti vos: um, exer ci do de ma ne i ra am pla e ge ral
pelo Po der Exe cu ti vo, e ou tro, exer ci do de ma ne i ra pí -
fia por aque le que é o de po si tá rio da so be ra nia po pu lar 
para fa zer as leis, que é o Con gres so Na ci o nal.
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Afir ma va eu, re cen te men te, re lem bran do Rui,
que só o Con gres so le gis la. Em to das as de mo cra ci -
as mo der nas, são os Con gres sos que fa zem as leis.
No en tan to, a par tir do apên di ce cri a do a teor do art.
62 da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo pá trio le gis la à
von ta de, em abun dân cia, como quer, quan do quer,
plas man do sua von ta de úni ca e ex clu si va como le gis -
la dor mo no crá ti co no ta lhar os com por ta men tos da
so ci e da de.

Esse fato pas sa de sa per ce bi do e a nos sa in dig -
na ção já assi mi lou como na tu ral, nor mal e ne ces sá rio.
No en tan to, po de ría mos di vi dir as tor res do Con gres -
so: uma, per ma ne ce ain da aqui, a me nor, aque la que
está va zia; a ou tra, está trans la da da para o Pa lá cio do
Pla nal to. E o Po der Exe cu ti vo ain da de fi ne a ação da
ou tra par te le gis la ti va que fi cou no Con gres so.

Sa be mos que a teor do art. 62, numa in ter pre ta -
ção cor re ta, cla ra e in so fis má vel, ja ma is po de ría mos
ter ad mi ti do o agi gan tar-se do Po der Exe cu ti vo no le -
gis lar. Agi gan tou-se pela com pla cên cia, pela omis são 
e pela fal ta de ca rá ter e de ver go nha de pre ser var
suas fun ções in trín se cas de fa zer as leis. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é isto que 
ve mos a cada dia mais: um Con gres so omis so e sub -
mis so. E, ago ra, o Po der Exe cu ti vo quer gra var na
Cons ti tu i ção uma com pe tên cia le gis la ti va além da -
que la que já pre via o art. 62. Devo di zer que a in ter -
pre ta ção dada, com pla cen te men te ace i ta, foi como
al guém que se co lo cas se ao fla ge lo de i xar, aos pou -
cos, ser am pu ta dos os ór gãos de um cor po le gis la ti -
vo, como acon te ceu no País.

Hoje, ve mos este Con gres so de sa cre di ta do di -
an te da opi nião pú bli ca. Um Con gres so que não pode 
é um Con gres so que não exis te, por que o po der é
exer cí cio, ou se exer ci ta e ele apa re ce, ou não se
exer ci ta e ele some. É isto que vem acon te cen do: a
cada dia o Po der Exe cu ti vo nos pede mais com pe tên -
cia le gis la ti va e nós fi ca mos sem pre com pla cen tes no 
sen ti do de dar con di ções de go ver na bi li da de. 

Nes te mo men to, que ro la vrar meu voto de so li -
da ri e da de e ad mi ra ção ao Pre si den te do Con gres so,
que se le van tou, não na de fe sa de in te res ses me no -
res, mas, sim, na de fe sa da com pe tên cia des te Po -
der, que exer ce a so be ra nia po pu lar. É dis so que pre -
ci sa mos e, nes te mo men to, que ro con cla mar todo o
Po der Le gis la ti vo, o Con gres so, que é a Câ ma ra e o
Se na do re u ni dos, que não é mais do que o povo em
as sem bléia, que ro con vo car a Câ ma ra e o Se na do e
to dos os seus mem bros para que se le van tem na de -
fe sa de algo que é uma ques tão de so bre vi vên cia.
Tra ta-se da le gí ti ma de fe sa de um po der que não
pode de i xar, cada dia mais, trans la dar-se para o Po -

der Exe cu ti vo uma com pe tên cia ex clu si va. Ade ma is,
isso acon te ce em to das as de mo cra ci as do mun do. 

Ago ra, o Se na do apro va um pro je to de mu dan -
ça na Cons ti tu i ção que, no meu en ten der, foi de ma si -
a do. Hou ve con ces sões in su por tá ve is para a so bre vi -
vên cia, in có lu me e dig na, do Po der Le gis la ti vo, so -
bre tu do quan do tra tou da com pe tên cia ex clu si va, que 
fun ci o na va como me ca nis mo e con tra pe so, como era 
o caso do dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 62:

As me di das pro vi só ri as per de rão sua
efi cá cia des de sua edi ção se não fo rem
con ver ti das em lei no pra zo de 30 dias a
par tir de sua pu bli ca ção, de ven do o Con -
gres so Na ci o nal dis ci pli nar as re la ções ju rí -
di cas de las de cor ren tes.

Pelo pro je to apro va do por esta Casa, as re la -
ções ju rí di cas de las de cor ren tes, se não apre ci a das
no pra zo de 60 dias após a re je i ção ou ca du ci da de,
au to ma ti ca men te va le rão. E qual é o Po der Exe cu ti -
vo que não tem po der de pres são para evi tar que o
Con gres so, a Câ ma ra e o Se na do, apre cie em 60
dias uma ma té ria des sa na tu re za? O Po der Exe cu ti -
vo po de rá adi ar ad in fi ni tum a apre ci a ção, por que
não se vota quan do as par tes não que rem, quan do
uma das par tes, o Po der Exe cu ti vo ou o Po der Le gis -
la ti vo, não quer.

O que acon te ce, em ge ral, é que o Con gres so,
ge nu fle xo, sem pre aten de aos ape los do Exe cu ti vo –
e aqui falo em Exe cu ti vo in de pen den te men te de
quem seja o Pre si den te da Re pú bli ca. Não me re fi ro a 
esse ou àque le Pre si den te. Po de ria re fe rir-me ao atu -
al, que, en tre edi ção e re e di ção, ba i xou qua se qua tro
mil me di das pro vi só ri as, to das fru to de uma de ci são
ex clu si va e uni tá ria. É o le gis la dor so li tá rio, como di -
zia o Mi nis tro Pa u lo Bros sard; é ele que faz a lei, sem
dis cus são, sem tra mi ta ção.

Ve jam V. Exªs, Srªs e Srs. Se na do res, que,
quan do se quer fa zer uma lei fun da da em uma ne ces -
si da de real, o de ba te é pro fí cuo e ex ten so. To me mos
como exem plo o pro je to de lei so bre fa bri ca ção, ven -
da e por te de ar mas de fogo: como os di fe ren tes po si -
ci o na men tos no de ba te o tem en ri que ci do! Aos pou -
cos, es ta mos ex tra in do do es sen ci al o que é su pér -
fluo, im pró prio, in jus to, inú til, des ne ces sá rio, ab so lu -
ta men te in jus ti fi cá vel. E isso só po de mos fa zer por
meio do de ba te le gis la ti vo. No en tan to, a me di da pro -
vi só ria não pre ci sa de de ba te! Bas ta in clu ir ou em bu tir 
qual quer ma té ria es tra nha em uma re e di ção. Bas ta a
von ta de e a pena, por que, nes sas con di ções, a von ta -
de do rei é lei; nada mais do que essa von ta de, que se 
faz nas ma dru ga das, que se faz nos po rões, que se
faz, às ve zes, até no in te res se pú bli co. Isso pode
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acon te cer como bem en ten der o Exe cu ti vo. É isso o
que o povo não quer. O povo está can sa do de um pro -
ces so vi ci a do, des se ema ra nha do, des sa pro fu são le -
gis la ti va, des sa fú ria le gi fe ran te que não leva a lu gar
al gum. O povo está can sa do des sa di fe ren ça en tre o
Bra sil das leis e o Bra sil da re a li da de! É isso que te -
mos que en ten der! 

E eu vim, como te nho dito, para des tru ir as leis!
Não apre sen tei pro je to al gum – que ro de cla rar des ta
tri bu na – por que te mos leis de ma is, leis inú te is, im -
pró pri as, in jus tas, ca su ís ti cas, que não ser vem para
nada, leis que não são apli cá ve is. As leis são sá bi as
quan do apli ca das, quan do res pe i ta das. A sa be do ria
da lei está em sa ber se ela ne ces sá ria, fru to de um
ape lo real, so men te as sim ela ad qui re fó rum de res -
pe i ta bi li da de. A lei pode ser a me lhor elu cu bra ção,
uma elu cu bra ção ge ni al, mas sem pre será uma elu -
cu bra ção des vin cu la da do con ví vio so ci al, de uma
ne ces si da de de or dem prá ti ca. 

Sr. Pre si den te, o que que rem ago ra, e cada vez
mais, é que o Con gres so Na ci o nal abra mão de sua
com pe tên cia.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Pois não.
Ouço o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – No -
bre Se na dor Amir Lan do, eu já ha via mar ca do um
pro nun ci a men to na pró xi ma se ma na – se gun da ou
ter ça-feira – exa ta men te so bre o tema que V. Exª,
com tan ta pro pri e da de, abor da des ta tri bu na e com
ar gu men tos que V. Exª já an te ci pa. Re al men te, este
Con gres so omi tiu-se du ran te dez anos. Po de ria ter
re gu la men ta do a edi ção de me di das pro vi só ri as e não 
o fez. Omi tiu-se tam bém, e con ti nua a omi tir-se, quan -
do não faz fun ci o nar efe ti va men te as Co mis sões Mis -
tas que ana li sam a ad mis si bi li da de das me di das pro vi -
só ri as – 90% de las só exis tem no pa pel. E, ago ra,
quan do o Se na do, mes mo tar di a men te, re sol ve dis ci -
pli nar a ma té ria, eis que o Exe cu ti vo, a pre tex to de
que, na for ma em que foi apro va do nes te Se na do, po -
de rá pa ra li sar as vo ta ções nes ta Casa – mero pre tex to
–, im pe de a apro va ção do pro je to lá na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Impõe uma ne go ci a ção que não sei onde
vai de sem bo car. Re ce io que aca be por ser des fi gu ra -
do o pro je to, e a me di da se tor ne inó cua. De for ma
que, re pi to, vou abor dar com mais pro fun di da de esse
as sun to na pró xi ma se ma na, mas con gra tu lo-me sin -
ce ra men te com V. Exª não ape nas por ter le van ta do o
tema, mas tam bém pela ma ne i ra cor re ta e bri lhan te
com que o faz. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Agra de ço
a V. Exª pelo apar te me di an te o qual abor da o pon to
ful cral des sa ques tão, ou seja, a omis são do Con -
gres so – omis são que de i xa pas sar em bran cas nu -
vens as con di ções de ad mis si bi li da de que o pró prio
tex to es ta be le cia. Ora, se o tex to ad mi tia con di ções é
por que as me di das não po di am ser tão am plas e ge -
ra is e nem po di am ver sar so bre to das as ma té ri as, o
que fere vi si vel men te a Cons ti tu i ção. 

Te nho dito – e de fen di a tese no pas sa do – que
se nós, que ju ra mos aqui de fen der a Cons ti tu i ção, de -
fen dês se mos o tex to atu al, por cer to, o Su pre mo, que,
por ou tro lado, la vou as mãos, como Pi la tos, po de ria
ter dado uma in ter pre ta ção mais rí gi da. Mas, di an te da
co ni vên cia do Con gres so, o Su pre mo, que en sa i ou
uma re a ção con tra a re e di ção ge ne ra li za da de me di da 
pro vi só ria, fez uma le i tu ra des sa aco mo da ção, di zen -
do que essa é uma ques tão que en vol ve os dois Po de -
res, e, por tan to – ago ra tra du zo eu –, se o Con gres so
não zela pela sua com pe tên cia, não se rão S. Exªs a fa -
zê-lo, a en tre ga rem aqui lo que é pró prio do Po der Le -
gis la ti vo. A le i tu ra que faço, in ter pre tan do as de ci sões
que se en ca mi nha ram nes se sen ti do, é a de que essa
era uma questão po lí ti ca, e, por tan to, ca bia ao Po der
Exe cu ti vo e ao Po der Le gis la ti vo di ri mi-la. Este é o
pon to.

Ve ja mos o que diz o art. 62, ca put:

Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o
Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me -
di das pro vi só ri as com for ça de lei – não era
a lei, eram me di das com for ça de lei; o que
ape nas tem a for ça de lei ain da não é lei –
de ven do sub me tê-las de ime di a to ao Con -
gres so Na ci o nal, que, es tan do em re ces so,
será con vo ca do ex tra or di na ri a men te para
se re u nir no pra zo de cin co dias.

Veja V. Exª que esse con di ci o na men to era um
con tra pe so, um fre io, por que só o po der pode con ter
o po der. Aqui já po de ría mos con ter a fú ria le gi fe ran te
do Po der Exe cu ti vo. E se ti vés se mos fre a do, tal vez
an tes de ele em ba lar nes se pla no in cli na do que leva
ao des cré di to, ao des pre zo e ao de mé ri to o Con gres -
so; se ti vés se mos re a gi do e co lo ca do o fre io que a
Cons ti tu i ção nos con fe re, por cer to, o Po der Exe cu ti -
vo não ou sa ria ex pan dir-se, como se ex pan diu, num
ver da de i ro fu ra cão de me di das pro vi só ri as. 

Por isso, se ti vés se mos apli ca do a Cons ti tu i ção, 
que ju ra mos de fen der quan do as su mi mos nes ta
Casa, se ria di fe ren te. E mais: como dis se V. Exª, com
mu i ta pro pri e da de, isso não bas tou. Abri mos mão de
um con tra pe so e de um fre io, que se ria apre ci ar as
me di das de las de cor ren tes, por que, se ti vés se mos
ne ga do vi gên cia e vi gor aos atos de cor ren tes de cer -
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tas me di das im pró pri as, so bre tu do as que ca rac te ri -
zam uma usur pa ção bru tal na com pe tên cia es pe cí fi -
ca na qui lo que é a re ser va le gal do Con gres so, na qui -
lo que é ob je to de lei com ple men tar, na qui lo que é
pró prio ex clu si va men te do Con gres so – como é tam -
bém a Lei Pe nal; se ti vés se mos ne ga do con se qüên -
cia de al gum ato, por cer to o Pre si den te da Re pú bli ca
pen sa ria, re fle ti ria, pe sa ria, so pe sa ria para emi tir uma 
me di da pro vi só ria. Mas, como fo mos flá ci dos, como
ace i ta mos tudo com na tu ra li da de, ad mi tin do o sur gi -
men to de um novo Po der Le gis la ti vo. Não se ace i ta
ago ra nem se quer um grão de are ia nes sa en gre na -
gem, que flui na tu ral men te em to das as ma té ri as
quan do quer, como quer e como bem en ten de.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Amir Lan do, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO) – Con ce do
o apar te ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre
Se na dor Amir Lan do, V. Exª ex pri me, des sa tri bu na, a 
sua frus tra ção e in dig na ção com essa pa li dez que im -
pe ra no Con gres so Na ci o nal no que diz res pe i to à sua 
fun ção le gi fe ran te. Co mun go da mes ma frus tra ção e
que ro es tar nes te time que co me ça a se re vol tar con -
tra esse es ta do de co i sas. É mu i to di fí cil apro var-se
uma lei de um Con gres sis ta nes ta Casa. Lem bro-me
per fe i ta men te bem de que o en tão Se na dor Má rio Co -
vas, hoje re e le i to Go ver na dor de São Pa u lo,
ex-candidato a Pre si den te da Re pú bli ca, um ho mem
que ain da des fru ta de todo um po ten ci al para ser Pre -
si den te da Re pú bli ca, di zia da sua frus tra ção de ter
pas sa do aqui todo esse tem po e não ter con se gui do
apro var um pro je to de lei de sua au to ria. Tra ta-se de
um ho mem que veio para cá com oito mi lhões de vo -
tos, uma fi gu ra res pe i ta dís si ma da po lí ti ca na ci o nal.
Isso é o que te mos vis to to dos os dias, ou seja, pre o -
cu pa mo-nos ape nas em apre ci ar as me di das pro ve ni -
en tes do Po der Exe cu ti vo. Cre io que essa ques tão da 
edi ção de me di das pro vi só ri as, que o Se na do já apro -
vou e atu al men te está tra mi tan do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, é um bom tes te para o Con gres so Na ci o nal.
Sa be mos da in ge rên cia do Po der Exe cu ti vo, que não
con cor da com a ma ne i ra com que ele está sen do
apre ci a do. Te mos tido a opor tu ni da de, emi nen te Se -
na dor Amir Lan do, de apre sen tar al guns pro je tos de
lei que fa vo re cem a po pu la ção bra si le i ra. No en tan to,
ime di a ta men te, re ce be mos co mis sões do Po der Exe -
cu ti vo afir man do que tais pro je tos não são viá ve is, ao
mes mo tem po ex pon do os mo ti vos. Pro cu ram o re la -
tor, que sim ples men te ar qui va o pro je to, quan do não
dá pa re cer con trá rio. Tive a opor tu ni da de de apre sen -
tar uma emen da, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, que
tra ta da re for ma da Pre vi dên cia So ci al, ofe re cen do
um be ne fí cio ao ser vi dor pú bli co em vias de se apo -

sen tar a per ma ne cer em ati vi da de, com um acrés ci -
mo de 30% em seu sa lá rio. Se ria um es tí mu lo aos
ser vi do res pú bli cos a não se apo sen ta rem pre co ce -
men te, prin ci pal men te ten do em vis ta que mu i tos es -
ta vam no auge de sua ca pa ci da de la bo ra ti va e in te -
lec tu al. Isso vem ocor ren do prin ci pal men te nas uni -
ver si da des do nos so País: apo sen tam-se pro fes so -
res e ca te drá ti cos, com a ida de em tor no de 50 anos,
ain da na ple ni tu de de sua ca pa ci da de in te lec tu al.
Não con se gui mos apro var essa lei. Aqui, para se
apro var uma lei, de ve-se apre sen tar o pro je to, ir atrás
dos re la to res e co brar. Há mais de dois anos, es tou
ten tan do apro var um pro je to de lei de mi nha au to ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos, de gran de im por tân cia
para um País, que vai cons tru ir, nos pró xi mos anos,
sete hi dre lé tri cas. Estou es ta be le cen do que deve ha -
ver eclu sas nos rios com pro va da men te na ve gá ve is e
es ca das para os pe i xes, por que es ta mos des tru in do
a nos sa fa u na aquá ti ca. Con ver sei com to dos os Mi -
nis tros, que con cor dam sis te ma ti ca men te com esse
pro je to, que já pas sou por mais de 10 De pu ta dos.
Mas não con se gui mos apro vá-lo. As Co mis sões não
se re ú nem para apre ci ar es sas ma té ri as, por que che -
ga uma ava lan che de me di das pro vi só ri as, que tam -
bém não são apre ci a das. Apre cio a ma ne i ra jo co sa
com que Se na dor Ney Su as su na co me mo ra os ani -
ver sá ri os das me di das pro vi só ri as. S. Exª traz um
que i jo mu i to bom e um óti mo vi nho, em uma ma ni fes -
ta ção de que está ha ven do uma en xur ra da de me di -
das pro vi só ri as. Gos ta ria, tam bém, de par ti ci par des -
se mo vi men to. Jus ti ça seja fe i ta ao Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que tem
pro cu ra do dar a vi ta li da de de que o Con gres so ne -
ces si ta. É ne ces sá rio que – como V. Exª está fa zen do 
nes te exa to mo men to – te nha mos a exa ta di men são
do nos so Po der e que se ja mos, efe ti va men te, o Po -
der que faz as leis, para que não ocor ra o que acon te -
ceu on tem, quan do che gou aqui um ci da dão, pre si -
den te da Asso ci a ção dos Pro pri e tá ri os de Armas no
Bra sil, e per gun tou com que mo ral ti ra ría mos as ar -
mas do povo bra si le i ro? Ele pen sa que o Con gres so
Na ci o nal não tem mo ral. Tra ta-se de um mo men to
mu i to bom para fa zer mos uma re fle xão, uma in tros -
pe ção. Te mos que mu dar a nos sa sis te má ti ca no que
diz res pe i to à nos sa ca pa ci da de, à nos sa prer ro ga ti va 
de fa zer mos as leis e não abrir mos mão des sa prer ro -
ga ti va. Cum pri men to, por tan to, V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª, com pro pri e da de,
abor da essa ques tão, e te nho aqui gas ta do o meu
ver bo des de há mu i to, ain da no man da to an te ri or.

V. Exª lem brou o en tão Se na dor Má rio Co vas, e
aqui tra ça mos re fle xões sé ri as e pro fun das so bre as
me di das pro vi só ri as. Ain da re cen te men te fa la va com
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S. Exª, que re a fir ma va os mes mos pro pó si tos, fru tos
da con vic ção. Exer ce S. Exª uma fun ção exe cu ti va,
mas não pre ci sa de me di das pro vi só ri as para le var a
bom cabo a sua ad mi nis tra ção. Ago ra V. Exª tam bém
quer in te grar esse ba ta lhão. De ma ne i ra al gu ma! V.
Exª já o in te gra com hon ra e a al ti vez, so bre tu do, de
ser aqui um mem bro da Mesa. V. Exª nada mais exer -
ce do que o sa gra do di re i to de le gí ti ma de fe sa na ma -
nu ten ção da com pe tên cia pró pria, ade qua da e ex clu -
si va do Con gres so Na ci o nal, que é le gis lar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gou a
hora de sa ber mos se o Con gres so sabe im plo dir essa 
com pe tên cia le gis la ti va eri gi da no Po der Exe cu ti vo
ou se su cum bi rá sob o peso que o es ma ga cada vez
mais, já que esse edi fí cio foi cons tru í do so bre as co lu -
nas ar ca das dos Con gres sis tas, que não sou be ram
de fen der a sua com pe tên cia. É isto que se co lo ca
hoje: ou va mos so bre vi ver, de fen den do a nos sa com -
pe tên cia, ou tal vez te nha mos que re nun ci ar e de i xar
essa ex clu si va com pe tên cia ao Po der Exe cu ti vo e fe -
char o Con gres so. Esse é o es co lho, o di le ma que se
co lo ca. É cla ro que te nho sem pre de fen di do a in te gri -
da de e a in co lu mi da de do Con gres so Na ci o nal. Te -
nho tam bém de fen di do que o Su pre mo não an dou
bem na in ter pre ta ção da lei, mas, so bre tu do, nós é
que tí nha mos a pri me i ra e úni ca obri ga ção de de fen -
der aqui lo que nos foi con fe ri do pela Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos
con ti nu ar aga cha dos e aca bru nha dos di an te da vo lú -
pia le gis la ti va do Po der Exe cu ti vo. Não! É ne ces sá rio
con cla mar a to dos os par la men ta res para que nos de -
cla re mos em vi gí lia per ma nen te. Mais uma vez en fa ti -
zo a po si ção fir me do Pre si den te Antô nio Car los Ma -
ga lhães. É dis so que pre ci sa mos, Srªs e Srs. Se na do -
res, Srs. mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos! Pre ci -
sa mos de fen der uma com pe tên cia que é a nos sa ra -
zão de ser; não po de mos fi car nes sa du pli ci da de le -
gis la ti va. Quem le gis la, o Po der Exe cu ti vo ou o Con -
gres so Na ci o nal? De ve re mos vol tar ao es tá gio do au -
to ri ta ris mo, onde, so bre mo do, quem le gis la era o Po -
der Exe cu ti vo? Ha via um Con gres so de mero
faz-de-conta. Não é para isso que fo mos ele i tos. Não
fo mos ele i tos para fa zer par te do le gis la ti vo na ci o nal
e não as su mir a in te gri da de da com pe tên cia de fe ri da
ao Po der Le gis la ti vo.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Amir Lan do, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço a
no bre De pu ta da, digo, Se na do ra He lo i sa He le na. É a
jo vi a li da de e o vi gor de V. Exª, que só exis tem na Câ -
ma ra, que me fa zem, às ve zes, pen sar...

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Ain da
bem que po de mos agi tar os áca ros dos be los e su a -

ves ta pe tes azu is do Se na do. Se na dor Amir Lan do,
eu não po de ria de i xar de fa zer um apar te a V. Exª,
além de com par ti lhar dos apar tes fe i tos pe los Se na -
do res Jef fer son Pé res e Car los Pa tro cí nio. Embo ra
eu não te nha dú vi da de que, como já di zia Drum -
mond, as leis não bas tam, os lí ri os não nas cem das
leis, mu i tas ve zes a po pu la ção, mais do que nin guém, 
sen te que, em bo ra te nha mos um be lís si mo tex to
cons ti tu ci o nal, que é a arma mais im por tan te para um
Par la men tar, se cum prís se mos as nos sas sim pló ri as
obri ga ções cons ti tu ci o na is, evi den te que o País não
es ta ria des te je i to. Se, além de não exer ci tar mos a
nos sa ta re fa bela e no bre, que é a de fis ca li zar o Po -
der Exe cu ti vo no cum pri men to da Cons ti tu i ção, tam -
bém abrir mos mão da nos sa ca pa ci da de le gis la ti va,
de i xar mos que o Se na dor vir tu al Fer nan do Hen ri que,
que quer ser vi ta lí cio, além de vir tu al, além dis so, a
sub mis são do Con gres so Na ci o nal é algo ab so lu ta -
men te ver go nho so. Por tan to, que ro com par ti lhar da
le gí ti ma in dig na ção de V. Exª. Espe ro que o pou co
que foi apro va do, que foi mu i to pou co... tí nha mos
obri ga ção de di zer “não“ às me di das pro vi só ri as e re -
ti rá-las da Cons ti tu i ção. Se não te mos co ra gem su fi ci -
en te para fa zer isso, que, pelo me nos, pos sa mos,
nes te mo men to, ga ran tir a apro va ção do que já foi fe i -
to e de ba ti do nes ta Casa, que é o mí ni mo que po dia
ser fe i to. Por tan to, com par ti lho da le gí ti ma in dig na ção 
de V. Exª, no sen ti do de que, pelo me nos, pos sa mos
ser aqui lo que nos apre sen ta mos para a so ci e da de
como Con gres so Na ci o nal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª en -
ri que ce, com o vi gor da pa la vra dos jo vens dias, este
ve lho e can sa do pro nun ci a men to.

Qu e ro, en tre tan to, di zer a V. Exª e to dos os Srs.
Se na do res que che gou a hora do con fron to: ou so -
bre vi ve rá o Po der Le gis la ti vo ín te gro e ple no ou tri un -
fa rá o Po der Exe cu ti vo le gis lan do. Che gou a hora de
di zer se cum pri re mos o de ver que o povo nos in cum -
biu le gis lar ou se nós va mos ab di car da le gis la tu ra e
sair des se pro ces so de pa u ta ção do Po der Exe cu ti vo. 
Che gou o mo men to de nos le van tar mos como Con -
gres so Na ci o nal e di zer que só o Con gres so le gis la,
como afir ma va Rui no prin cí pio do sé cu lo. Che gou a
hora de de fen der a dig ni da de do Po der Le gis la ti vo.
Ou so bre vi ve re mos, ou su cum bi re mos di an te da
mas sa le gis la ti va, pro du zi da pelo Po der Exe cu ti vo. 

Não há ou tra es co lha, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res. Che gou a hora do con fron to, va mos à luta 
com fun da men to no sa gra do di re i to de le gí ti ma de fe -
sa, pela so be ra nia do Con gres so, pela in co lu mi da de
le gis la ti va. Não, ao es pú rio e usur pan te pro ces so le -
gis la ti vo ins ta u ra do no Po der Exe cu ti vo. Só o Con -
gres so le gis la. À luta e à vi tó ria. 
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Ata da 8ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 19 de ja ne i ro de 2000 

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhãs, Ger ral do Melo
 Car los Pa tro cí nio e a Sra. Mar lu ce Pin to

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil -
va – Alva ro Dias – Amir Lan do – 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 – 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 – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – 
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 Caval can ti – Na bor Jú ni or – Ney Suas -
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 – 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 – Se bas tião Ro cha – 
Sér gio Ma cha do – Te o tônio Vi le la Fi lho – Tião
Viana – 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 80 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

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

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 263/99, de 28 de de zem bro úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 737, de 
1999, do Se na dor Ro me ro Jucá.

Nº 731/99, de 17 de de zem bro úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, en -
ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 662, de 1999, do Se na dor Pe dro Si mon; e

Nº 12/2000, de 6 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 663, de 1999, do
Se na dor Edu ar do Su plicy. 

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.

Nº 15/2000, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 10, de
2000, do Se na dor Já der Bar ba lho. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te, e ane xa das ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº60, de 1999,
que vol ta à sua tra mi ta ção nor mal, con ti nu -
an do seu pra zo para apre sen ta ção de
emen das pe ran te a Mesa, a par tir de ama -
nhã, dia 20 do cor ren te (qua tro dias úte is).

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 11/2000, de 13 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 637, de 1999, do Se na dor Luiz Este vão; e.
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Nº 41/2000, de 12 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do Meio Ambi en te, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 430, de 1999,
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

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.

PARECER

PARECER Nº 11, DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
715, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que “re quer Voto de
Lou vor à Drª Lú cia Wil la di no Bra ga, pelo
jus to e me re ci do re ce bi men to do tí tu lo
de Dou tor Ho no ris Ca u sa, con fe ri do pela
Uni ver si da de do Re ims, na Fran ça”.

Re la tor ad hoc Se na dor Djal ma Bes sa

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, vem a exa me des ta Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o re que -
ri men to do Se na do nº 715, de 1999, que “re quer Voto
de Lou vor à Drª Lú cia Wil la di no Bra ga, pelo jus to e
me re ci do re ce bi men to do tí tu lo de Dou tor Ho no ris
Ca u sa, con fe ri do pela Uni ver si da de de Re ims, na
Fran ça”.

Fun da men ta o au tor da ini ci a ti va, no bre Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no a pro pri e da de da ho me na gem
à re fe ri da pes qui sa do ra do Hos pi tal Sa rah Ku bits -
check, em Bra sí lia, ten do em vis ta ser o pri me i ro bra -
si le i ro a re ce ber o tí tu lo, con ce di do a cada cin qüen ta
anos, a ci en tis tas que se pro je ta ram mun di al men te
pelo seu tra ba lho.

II – Voto

A con sig na ção nos Ana is des ta Casa da ho me -
na gem pro pos ta nos pa re ce ex tre ma men te jus ta. O
re ce bi men to do tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa pela
Uni ver si da de de Re ims Cham pag ne-Ardenne cons ti -
tui hon ra ria con ce di da a pou cos, já que ape nas três
per so na li da des mun di a is são dis tin gui das com a con -
de co ra ção a cada cin qüen ta anos. De lon ga tra di ção
en tre as ins ti tu i ções de en si no da Eu ro pa, a uni ver si -
da de fran ce sa se le ci o nou, para pre mi a ção, den tre
cem cur rí cu los de ci en tis tas do mun do todo, os tra ba -
lhos e es tu dos de sen vol vi dos pela Drª Lú cia Wil la di no 
Bra ga na área de “le são ce re bral”.

Ti tu lar de Ne u rop si co lo gia da Uni ver si da de Sa -
rah de Ciên ci as da Re a bi li ta ção, a ho me na ge a da é
ne u rop si có lo ga gra du a da pela Uni ver si da de de Bra -
sí lia, com mes tra do em Edu ca ção e dou to ra do em
Psi co lo gia e Ne u rop si co lo gia, tam bém pela UnB.
Pos sui, ain da, pós-doutorado, re a li za do em ins ti tu i -
ções in ter na ci o na is, nas es pe ci a li da des de “le são ce -
re bral”, “pa ra li sia ce re bral” e “ne u rop si co lo gia”.

Como Di re to ra Exe cu ti va da Rede Sa rah de
Hos pi ta is in te gra da por qua tro hos pi ta is lo ca li za dos
em Bra sí lia, Sal va dor, Belo Ho ri zon te e São Luís, a
Drª Lú cia está à fren te de ins ti tu i ção que atua fun da -
men tal men te nas do en ças do apa re lho lo co mo tor,
dis pon do, in clu si ve, de um cen tro de tec no lo gia que
de sen vol ve equi pa men tos e apa re lhos hos pi ta la res.
Cons ti tui ins ti tu i ção de re no me in ter na ci o nal, con tan -
do com oito mil e qui nhen tos pro fis si o na is, oi to cen tos
le i tos e tra tan do, anu al men te, cer ca de oi ten ta e sete
mil pa ci en tes, em qua tor ze mi lhões de pro ce di men tos 
mé di cos e pa ra mé di cos.

Asso ci an do-se às ho me na gens pres ta das à Drª
Lú cia Wil la di no Bra ga pelo re ce bi men to de tão in sig -
ne con de co ra ção, essa Casa Le gis la ti va re co nhe ce,
igual men te, a ex ce lên cia do tra ba lho que vem sen do
re a li za do pela Rede Sa rah de Hos pi ta is, cer ta men te
res pal da do e ori en ta do pela com pe tên cia e pelo pro -
fun do co nhe ci men to mé di co de tão des ta ca da pro fis -
si o nal.

À vis ta do ex pos to, aten di dos os pres su pos tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti -
va, so mos de pa re cer fa vo rá vel à apro va ção do Re -
que ri men to do Se na do nº 715, de 1999, con cla man do 
nos sos Pa res a apo i a rem o Voto de Lou vor pro pos to.

Sala da Co mis são, 15 de de zem bro de 1999. –
José Agri pi no, Pre si den te – Iris Re sen de, Re la tor –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Edu ar do Su plicy –
Álva ro Dias – Bel lo Par ga – Lú cia Alcân ta ra – José 
Edu ar do Du tra.

 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. 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:

REQUERIMENTO Nº 18, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro a V. Exª, se jam so li ci ta das
as se guin tes in for ma ções ao Sr. Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, re fe ren te ao Ban co Cen tral do Bra sil:
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Com po si ção dos in ves ti men tos di re tos es tran -
ge i ros in gres sa dos no ano de 1999 (to tal de US$
29.976 mi lhões) por país de ori gem e por es pé cie de
des ti na ção, dis cri mi na ção as apli ca ções me ra men te
fi nan ce i ras, por mo da li da de, e as apli ca ções em pro -
je tos não-financeiros, com pre en den do aqui si ções de
em pre en di men tos exis ten tes e im plan ta ção de no vos
em pre en di men tos.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

(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,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do 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: 

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 11, DE 2000

Alte ra o in ci so I do art. 473 da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va -
da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 473 da Con so li da ção

das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 473.  .............................................
I – até 5 (cin co) dias con se cu ti vos, em

caso de fa le ci men to do côn ju ge, as cen den -
te, des cen den te, irmã ou pes soa que, de cla -
ra da em sua car te i ra de Tra ba lho e Pre vi -
dên cia So ci al, viva sob sua de pen dên cia
eco nô mi ca;(NR)

............................................................."

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

Jus ti fi ca ção

A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT –
dis põe que o em pre ga do pode de i xar de com pa re cer
ao tra ba lho, re ce ben do sa lá rio, por dois dias, “em
caso de fa le ci men to do côn ju ge, as cen den te, des -
cen den te, ir mão ou pes soa que, de cla ra da em sua
Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al, viva sob
sua de pen dên cia eco nô mi ca” (in ci so I do art. 473).
Tra ta-se da de no mi na da li cen ça por mo ti vo de nojo
(pro fun da má goa, des gos to, luto, pe sar), que, no

caso dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, é de oito dias
con se cu ti vos (art. 97 da Lei nº 8.112, de 11 de de -
zem bro de 1990).

Com pa ran do os pra zos, no tra ta men to dis pen -
sa do a ser vi do res e em pre ga dos ce le tis tas, per ce be -
mos uma di fe ren ça ex ces si va. É bem ver da de que os
ser vi do res pú bli cos pos su em es ta tu to e re gi me ju rí di -
co pró prio. Mas o ide al é que os tra ba lha do res em ge -
ral re ce bam, na me di da do pos sí vel, um tra ta men to
iso nô mi co e se jam evi ta das dis tor ções gri tan tes. Nos -
sa pro po si ção não pre ten de a igual da de to tal, na
ques tão, mas re duz as di fe ren ças exis ten tes, pre ven -
do para os ce le tis tas um pra zo de cin co dias.

Além dis so, o pe río do de dois dias é no to ri a -
men te in su fi ci en te. Não dá con di ções ao tra ba lha dor
de re cu pe rar-se dig na men te, cum prir com as for ma li -
da des le ga is que es sas si tu a ções exi gem, con so lar
os seus fa mi li a res e re tor nar em con di ções sa tis -
fatóri as ao tra ba lho. Ima gi ne-se, por exem plo, a si tu a -
ção do em pre ga do que pre ci sa vi a jar em ra zão do fa -
le ci men to. Ele não con se gui rá, pos si vel men te, se -
quer re tor nar à lo ca li da de do tra ba lho den tro des se
es pa ço de tem po. O que di zer, en tão, da re cu pe ra ção 
das con di ções psi co ló gi cas e fí si cas?

Acre di ta mos que mu i tos em pre ga do res já con -
ce dem, por ra zões hu ma ni tá ri as, um tem po ma i or
para a re cu pe ra ção do em pre ga do de luto. Mas isso
nem sem pre é pos sí vel nas gran des em pre sas, onde
o tra ta men to é me nos per so na li za do. De qual quer
for ma, ha ven do uma pre vi são le gal cla ra, o em pre ga -
do, ci en te des se di re i to, pode dis por com mais tran -
qüi li da de dele. Não pre ci sa aguar dar a ma ni fes ta ção
pré via do em pre ga dor ou da ad mi nis tra ção da em pre -
sa.

Re gis tre-se, afi nal, que o cus to para os em pre -
ga do res da con ces são de um be ne fí cio des sa na tu re -
za é ín fi mo, se con si de ra das as ra zões de jus ti ça e
hu ma ni da de que nor te i am a sua con ces são.

Em face de todo o ex pos to, es pe ra mos con tar
com o apo io dos no bres Pa res para a apro va ção da ma -
té ria, me di da sim ples, mas de gran de im por tân cia em
al guns mo men tos da vida do tra ba lha dor em pre ga do.

Sala das Ses sões, 19 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na do ra Lu zia To le do.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho .

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:
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....................................................................................
Art. 473. O em pre ga do po de rá de i xar de com pa -

re cer ao ser vi ço sem pre ju í zo do sa lá rio:
I – até 2 (dois) dias con se cu ti vos, em caso de fa -

le ci men to do côn ju ge, as cen den te, des cen den te, ir -
mão ou pes soa que, de cla ra da em sua Car te i ra de
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al, viva sob sua de pen -
dên cia eco nô mi ca;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co dos
ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 97. Sem qual quer pre ju í zo, po de rá o ser vi -
dor au sen tar-se do ser vi ço:

I – por 1 (um) dia, para do a ção de san gue;
II – por 2 (dois) dias, para se alis tar como ele i tor;
III – por 8 (oito) dias con se cu ti vos em ra zão de:
a) ca sa men to;
b) fa le ci men to do côn ju ge, com pa nhe i ro, pais,

ma dras ta ou pa dras to, fi lhos, en te a dos, me nor sob
guar da ou tu te la e ir mãos.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je to 
que aca ba de ser lido será pu bli ca do e des pa cha do à
Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí ci os 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:

OF. GLPMDB Nº 8/2000

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de di ri -

gir-me a V. Exª para co mu ni car a in di ca ção dos mem -
bros do PMDB, ti tu la res e su plen tes, res pec ti va men -
te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te de sig na dos
pela Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de apre ci ar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1.992-24, de 13
de ja ne i ro de 2000, que “al te ra a re da ção dos arts. 26, 
27, 31, 44 e 59 da Lei nº 9.473, de 22 de ju lho de
1997, que dis põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra -

ção da Lei Orça men tá ria de 1998, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Ra mez Te bet Se na dor Ma gui to Vi le la
Se na dor Ja der Bar ba lho Se na dor Car los Be zer ra

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª 
pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor
Ja der Bar ba lho, Lí der do PMDB.

OF. Nº 15/2000-GLPFL

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a mi nha subs ti -

tu i ção pelo Se na dor Ber nar do Ca bral, como Ti tu lar,
para com por a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir
pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.015-1, que
“ins ti tui a Taxa de Ser vi ços Admi nis tra ti vos – TSA, em 
favor da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Manaus – SUFRAMA, es ta be le ce pre ços a se rem co -
bra dos pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, cria a
Taxa de Fis ca li za ção am bi en tal – TFA, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL.

OF/GAB/I/Nº 9

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co-lhe a in di ca ção do nome do De pu ta -

do Ge o van Fre i tas para in te grar, na con di ção de Su -
plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.011-3, de 30 de de -
zem bro de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Nor -
ber to Te i xe i ra.

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es ti -
ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima,
Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 10

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos De pu ta dos

do PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1.986-1, 
de 12 de ja ne i ro de 2000, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.
Ti tu la res: Su plen tes:
Za i re Re zen de Osval do Bi ol chi
Teté Be zer ra Ri car do No ro nha
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Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 11

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre sid ne te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos De pu ta dos

do PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.008-1, 
de 13 de ja ne i ro de 2000, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Ju ran dil Ju a rez Cé zar Schir mer
Arman do Mon te i ro Edi nho Bez

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 12

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos De pu ta dos

do PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.009-1, 
de 13 de ja ne i ro de 2000, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Nelo Ro dol fo Jor ge Pi nhe i ro
Alber to Fra ga Phi le mon Ro dri gues

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 13

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos De pu ta dos

do PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1.968-2, 
de 6 de ja ne i ro de 2000, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Gas tão Vi e i ra Osmar Ser ra glio
Osval do Bi ol chi      Nor ber to Te i xe i ra

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 14

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos De pu ta dos

do PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.016-1, 
de 4 de ja ne i ro de 2000, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Alber to Mou rão Ié dio Rosa
Mat tos Nas ci men to Glycon Ter ra Pin to

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 15

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos de pu ta dos do 

PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da a
emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.014-1,
de 30 de de zem bro de 1999, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Antô nio do Val le Mú cio Sá
Antô nio José Mota      Jor ge Alber to

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 16

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co-lhe a in di ca ção do nome do De pu ta -

do José Bor ba, na con di ção de ti tu lar, para com por a
Co mis são Mis ta des ti na da e emi tir pa re cer so bre a
Me di da Pro vi só ria nº 1.975-21, de 11 de ja ne i ro de
2000, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Mar ce lo Te i xe i ra.

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es ti -
ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima,
Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 17

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co-lhe a in di ca ção do nome do De pu ta -

do Jor ge Alber to, na con di ção de Ti tu lar, para in te grar
a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer so bre a
Me di da Pro vi só ria nº 1.959-17, de 6 de ja ne i ro de
2000, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Mar ce lo Cas tro.
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Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es ti -
ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima,
Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 18

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co-lhe a in di ca ção do nome do De pu ta -

do Her mes Par ci a ne lo para in te grar, na con di ção de
Ti tu lar, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
sobre a Me di da Pro vi só ria nº 1.960-57, de 6 de janeiro
de 2000, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Mar ce lo Te i -
xe ira.

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es ti -
ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima,
Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 19

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª os no mes dos de pu ta dos do 

PMDB que com po rão a Co mis são Mis ta des ti na da a
emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.013-4,
de 30 de de zem bro de 1999, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Pa u lo Lima       Mil ton Mon ti
Ju ran dil Ju a rez Antô nio José Mota

Por opor tu no, re no vo a V. Exª pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OFÍCIO Nº 10/00

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta do Ibe rê
Fer re i ra como ti tu lar Nel son Me u rer como su plen te, em 
subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in te gra rem
a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.016, de 5 de ja ne i ro de 2000, que
“Abre ao Orça men to Fis cal 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”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 12/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos Eli seu
Mou ra como ti tu lar e João Piz zo lat ti como su plen te,

em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in te -
gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre -
ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.004-4, de 13 de ja ne i ro
de 2000, que “ins ti tui o Pro gra ma de Re cu pe ra ção
Fis cal – REFIS”, em subs ti tu i ção às in di ca ções an te -
ri o res.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 13/2000

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª pelo Par ti do

Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos Eni val -
do Ri be i ro como ti tu lar e Pe dro Cor rêa como su plen -
te, em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do para in -
te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.008-1, de 14 de ja -
ne i ro de 2000, que “dis põe so bre atu a ção das câ ma -
ras e dos pres ta do res de ser vi ços de com pen sa ção e
de li qui da ção no âm bi to do sis te ma de pa ga men tos”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, ins cri to na for ma do art. 17 do
Re gi men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na des ta Casa para ex -
por aos ilus tres Pa res mi nhas re fle xões so bre um
tema que, em mi nha opi nião, cons ti tui-se no mais im -
por tan te dos que já tive opor tu ni da de de dis cu tir no
Con gres so Na ci o nal. Re fi ro-me ao par de pe ças le -
gis la ti vas que re pre sen tam o pla ne ja men to e o or ça -
men to na ci o na is: o Pla no Plu ri a nu al e o Orça men to
Ge ral da União.

Não te nho a pre ten são de apre sen tar ra zões ou
ar gu men tos téc ni cos so bre a ma té ria, tan to pelo fato
de não ser um es pe ci a lis ta na ma té ria, como prin ci -
pal men te pelo fato de ter mos, no seio do Con gres so
Na ci o nal, Par la men ta res de alta ex pe riên cia e sa ber
nas ques tões or ça men tá ri as.

Co lo co-me, no en tan to, no pa pel do re pre sen -
tan te de uma das re giões da Fe de ra ção que tem sido
sis te ma ti ca men te in jus ti ça da na dis tri bu i ção das ver -
bas pú bli cas fe de ra is, o que não se pode de bi tar, sob
qual quer pre tex to, a uma per se gui ção ou es pe ci fi ci -
da de, mas ao mo de lo glo bal de re gi o na li za ção do
Orça men to Na ci o nal.
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As de si gual da des re gi o na is são cons ta ta das
em to dos os es tu dos efe tu a dos em nos so País, se jam 
elas me di das tan to em ter mos eco nô mi cos como,
prin ci pal men te, em ter mos de in di ca do res so ci a is.
Se, por um lado, a ge ra ção de ri que za em nos so País
tem re ve la do uma me lho ria glo bal, sua dis tri bu i ção
não pro du ziu qual quer avan ço sig ni fi ca ti vo na di mi nu -
i ção das de si gual da des re gi o na is.

As re giões mais po bres, Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste, re ce bem ver bas para seus pro je tos em va -
lor no má xi mo pro por ci o nal à dis tri bu i ção po pu la -
cional na ci o nal, ou seja, o in ves ti men to pú bli co per
capita é li ne ar em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que
man tém o ce ná rio de de se qui lí brio a que me re fe ri.

Sr. Pre si den te, o mo de lo de pla ne ja men to na ci -
o nal e sua quan ti fi ca ção no or ça men to são im po ten -
tes para re ver ter tal qua dro, en quan to não se con si -
de rar, como pre mis sa fun da men tal de alo ca ção dos
in ves ti men tos pú bli cos, o fato sim ples e ob je ti vo de
que “quem tem me nos pre ci sa mais”.

Enquan to o Con gres so Na ci o nal des pen de um
es for ço enor me de tra ba lho par la men tar para ana li sar 
o Pla no Plu ri a nu al e o Orça men to, em ter mos da alo -
ca ção de uma par ce la ín fi ma de seus quan ti ta ti vos to -
ta is, não ob ser vei, em qual quer mo men to, uma dis -
cus são sé ria e con se qüen te so bre a re gi o na li za ção
de tais re cur sos, de for ma a re al men te con tri bu ir para
a di mi nu i ção das de si gual da des re gi o na is, aliás pre -
co ni za da em nos sa Car ta Mag na, já em seu art. 3º,
como ob je ti vo fun da men tal de nos sa Na ção.

Te nho mu i to cla ra a per cep ção de que al gu mas
das ações de Go ver no, como a ma nu ten ção da sa ú -
de, da edu ca ção e da pre vi dên cia, re ve lam-se in trin -
se ca men te li ga das à den si da de po pu la ci o nal, para
fins de dis tri bu i ção de re cur sos, ain da que seja ne -
ces sá rio, para as nos sas re giões mais po bres, um
res ga te das con di ções mí ni mas para o exer cí cio de
tais fun ções de Go ver no, me di an te pro gra mas es pe -
cí fi cos.

No en tan to, para as ações re la ti vas à in -
fra-estrutura, seja so ci al, como nos ca sos da ha bi ta -
ção e do sa ne a men to bá si co, seja eco nô mi ca, como
na ur ba ni za ção e nos trans por tes, en tre ou tras, não
po dem va ler os cri té ri os de alo ca ção pro por ci o nal à
po pu la ção, pois isso sig ni fi ca se pul tar as pos si bi li da -
des de cres ci men to das re giões me nos fa vo re ci das
até o mes mo pa ta mar das re giões mais de sen vol vi -
das do nos so País.

Não con si de ro tal ce ná rio, Srªs e Srs. Se na do -
res, como um de sa fio im pos sí vel de ser en fren ta do e
ven ci do pe los go ver nan tes. Em ver da de, sua su pe ra -
ção de pen de mais de von ta de po lí ti ca do que de ver -

bas as som bro sas e in com pa tí ve is com a nos sa re a li -
da de eco nô mi ca.

O pri me i ro pas so é a cons ci en ti za ção de que o
mo de lo atu al não é efi caz em seu pro pó si to e de que
sua con ti nu i da de não pro duz be ne fí ci os para o País,
nem para qual quer de suas re giões. É im por tan te
con si de rar que as de si gual da des e a au sên cia de
opor tu ni da des re gi o na is são as gran des res pon sá ve -
is pe las mi gra ções in ter nas em nos sa Pá tria, prin ci -
pal men te do Nor des te e do Nor te para o Su des te,
cujo im pac to ne ga ti vo na qua li da de de vida des sa re -
gião tem sido no ta do de lon ga data e de for ma mais
acen tu a da em São Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro, as me -
ga ló po les na ci o na is.

As mi gra ções não ocor re ri am se hou ves se
opor tu ni da de de tra ba lho e de vida nas re giões de ori -
gem de nos sos ir mãos, e isso só será pos sí vel quan -
do des ti nar mos re cur sos sig ni fi ca ti vos para as re -
giões mais po bres.

Co nhe ço, por ori gem e por con ví vio com to das
as ca ma das so ci a is de mi nha ter ra, a fi bra e a von ta -
de de meus ir mãos do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oeste. Te nho a cer te za ple na de que cada cen ta -
vo in ves ti do para essa gen te será mul ti pli ca do mu i tas
ve zes na pró pria re gião, irá ala van car o seu pro gres -
so e, prin ci pal men te, irá res ga tar a dig ni da de das par -
ce las mais so fri das de nos so povo, que pa de ce, mais
do que pela mi sé ria, pela fal ta de es pe ran ça no fu tu -
ro.

Va mos des cen tra li zar o nos so de sen vol vi men -
to, va mos le vá-lo ao in te ri or, va mos an dar rumo ao
Nor te, va mos, en fim, pro var a to dos que, ao fi nal de
500 anos de exis tên cia, não es ta mos mais su je i tos
aos li mi tes que, um dia, fo ram-nos im pos tos com o
Me ri di a no das Tor de si lhas.

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) – Con ce do 

a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao Se na dor José Alen car.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, em data de 23 de no vem bro de 1999,
quan do foi con fir ma do o nos so nome como res pon sá -
vel pela re la to ria-adjunta do PPA na área de Pre vi -
dên cia, Assis tên cia So ci al e Tra ba lho, ti ve mos a pre -
o cu pa ção de ve ri fi car os de ta lhes dos ser vi ços que
iría mos de sen vol ver na que la fun ção e, con ver san do
com vá ri os par la men ta res, mem bros da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção 
do Con gres so Na ci o nal, co me ça mos a cons ta tar a
exis tên cia do gran de des con for to pro vo ca do pela não 
exe cu ção da par ce la re fe ren te às emen das dos par la -
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men ta res no Orça men to Ge ral da União. É a inob ser -
vân cia da Lei Orça men tá ria, frus tran do De pu ta dos e
Se na do res, além de au to ri da des es ta du a is e mu ni ci -
pa is cor res pon den tes à ori gem de cada um.

So li ci ta mos, as sim, es tu do da Con sul to ria de
Orça men to do Se na do Fe de ral para ve ri fi car se se ria
pos sí vel evi tar a pos ter ga ção por par te do Exe cu ti vo
na li be ra ção dos re cur sos que te nham sido ob je to de
emen das in di vi du a is, de ban ca das e de co mis sões do 
Par la men to na ci o nal, re fe ren tes ao Orça men to Ge ral
da União. E, em caso afir ma ti vo, qual se ria a pro po si -
ção le gis la ti va re co men dá vel.

Entre as re co men da ções fe i tas pela Con sul to ria 
há con si de ra ções de or dem téc ni ca e ju rí di ca que em -
ba sam nos sa Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
que pas sa mos a apre sen tar:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2000

Inse re dis po si ti vo na Cons ti tu i ção Fe -
de ral para tor nar obri ga tó ria a exe cu ção da
pro gra ma ção or ça men tá ria de cor ren te de
emen das de par la men ta res.

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. 166-A A pro gra ma ção cons tan te
da lei or ça men tá ria anu al, de cor ren te de
emen das de par la men ta res, é de exe cu ção
obri ga tó ria.

§ 1º As do ta ções de cor ren tes de
emen das de par la men ta res se rão iden ti fi ca -
das na lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º São ve da dos o can ce la men to ou
o con tin gen ci a men to, to tal ou par ci al, por
par te do Po der Exe cu ti vo, de do ta ção cons -
tan te da lei or ça men tá ria anu al, de cor ren te
de emen das de par la men ta res.

§ 3º A não exe cu ção da pro gra ma ção
or ça men tá ria, de cor ren te de emen das de
par la men ta res, im pli ca cri me de res pon sa bi -
li da de, de que tra ta o art. 85, in ci so VI.

Art. 2º Esta emen da en tra em vi gor no
pri me i ro dia útil do ano sub se qüen te ao de
sua pu bli ca ção.

A Car ta Mag na de 1988 con ce deu ao Po der
Le gis la ti vo am plas prer ro ga ti vas de par ti ci pa ção em
todo o ci clo or ça men tá rio, res ta be le ceu o equi lí brio
e pro mo veu uma sis te má ti ca de co-responsabilidade 

en tre os Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo na de fi ni -
ção das pri o ri da des na ci o na is e na de ci são re la ti va
à alo ca ção dos re cur sos pú bli cos. Nes se sen ti do,
po de-se afir mar que o Con gres so Na ci o nal, ao apre -
ci ar os pro je tos de lei do pla no plu ri a nu al, das di re -
tri zes or ça men tá ri as ou do or ça men to anu al, não
está res tri to ape nas às fun ções le gis la ti va e de con -
tro le, mas está a exer cer um re le van te pa pel nas de -
ci sões po lí ti cas do mais alto in te res se para o País.

De fato, ao apre ci ar os re fe ri dos pro je tos de lei,
está o Par la men to li vre para mo di fi cá-los, me di an te
al te ra ções, ajus tes, ade qua ções e cor re ções de er ros 
ou para su prir omis sões, res sal va das ape nas as li mi -
ta ções e res tri ções cons ti tu ci o na is e le ga is. Po rém,
em face do ca rá ter vin cu la do da lei or ça men tá ria, a
mar gem para li vre re a lo ca ção de re cur sos no pro ces -
so or ça men tá rio pelo Po der Le gis la ti vo é sig ni fi ca ti va -
men te res tri ta, si tu a da nor mal men te em me nos de
5% do to tal.

Se con ti nu ar mos esse ra ci o cí nio e con si de rar -
mos as al te ra ções efe tu a das pelo Par la men to no
Orça men to da União, mas so men te aque las de cor -
ren tes de emen das de Par la men ta res, che ga re mos
fa cil men te a um nú me ro ir ri só rio. De acor do com as li -
mi ta ções im pos tas aos Par la men ta res pelo Re gi men -
to da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, atu al men te, cada Par la men tar
pode apre sen tar até 20 (vin te) emen das, no va lor li mi -
te de R$1,5 mi lhão (hum mi lhão e qui nhen tos mil
reais). Assim, o va lor glo bal das al te ra ções a se rem
pro ce di das pelo Con gres so Na ci o nal, de cor ren tes de
emen das in di vi du a is, na pro pos ta or ça men tá ria para
o ano 2000, que é de cer ca de R$1 tri lhão, de ve rá ser
in fe ri or a 0,1% (hum dé ci mo por cen to). Res sal te-se
que não há li mi te re gi men tal para a apre sen ta ção de
emen das co le ti vas.

Além dos va lo res in sig ni fi can tes que es sas al te -
ra ções re pre sen tam no va lor fi nal do Orça men to, de -
ve-se con si de rar que, his to ri ca men te, sua exe cu ção
não é ga ran ti da. Isso leva a que se na do res, de pu ta -
dos, go ver na do res, pre fe i tos, en fim, po lí ti cos em ge -
ral, te nham que fa zer ver da de i ra pe re gri na ção pela
Espla na da dos Mi nis té ri os para ten tar a li be ra ção de
re cur sos, mu i tas ve zes sem su ces so. É evi den te que
essa pe re gri na ção de man da tem po e re cur sos pú bli -
cos, que po de ri am es tar sen do des pen di dos em ou tras 
ati vi da des. E o que é pior: a não li be ra ção de re cur sos
frus tra to das as co mu ni da des, pela ex pec ta ti va que se
cri ou. Aí, o Par la men tar, que in for mou às suas ba ses
que “con se guiu co lo car es ses re cur sos no or ça men to”, 
pode se des gas tar pe ran te sua co mu ni da de.
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor José Alen car, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Com o
ma i or pra zer, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Eu gos -
ta ria ape nas que V. Exª me per mi tis se ir um pou qui -
nho além, para fi car cla ra a nos sa pro pos ta.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti  (PFL – RR) – Pois
não. Fa la rei no mo men to que V. Exª de se jar.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Pois
não.

Enten de mos como le gí ti ma a in ter ven ção sub si -
diá ria dos Par la men ta res com o ob je ti vo de alo car re -
cur sos para obras que be ne fi ci em as suas re giões.
Mu i tas obras es sen ci a is para as co mu ni da des lo ca is
só fo ram re a li za das me di an te esse tipo de par ti ci pa -
ção.

As nos sas leis or ça men tá ri as, tal como vêm
sen do pos tas em prá ti ca, não pas sam de uma gran de 
“peça de fic ção”. Pou co, ou nada, va lem os es for ços
de mo bi li za ção dos ór gãos com pe ten tes para a mon -
ta gem de um pro je to co e ren te a ser en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal. Pou co, ou nada, vale o tem po
des pen di do pe las li de ran ças par ti dá ri as em in ter mi -
ná ve is negoci a ções para con ci li ar os jus tos e le gí ti -
mos ple i tos das ban ca das com as sen to no Con gres -
so Na ci o nal. Nada dis so é le va do em con si de ra ção
pelo Po der Execu ti vo na hora de exe cu tar a pro gra -
ma ção or ça men tá ria apro va da pelo Con gres so Na ci o -
nal.

Ouço, ago ra, o apar te de V. Exª, 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) – No -
bre Se na dor José Alen car, que ro pa ra be ni zar V. Exª
tan to pelo pro nun ci a men to opor tu no que faz, no qual
ana li sa com cla re za a ques tão das emen das in di vi du -
a is, quan to pela pro pos ta que anun cia à Casa. É in te -
res san te a ex plo ra ção que se faz dis so. Vem um do -
cu men to do Po der Exe cu ti vo, com uma pro pos ta de
Orça men to fe i ta por téc ni cos de alto ní vel, téc ni cos
pre pa ra dos, mas que não co nhe cem – nem po de ri am
co nhe cer – efe ti va men te os an se i os de cada co mu ni -
da de, de cada Mu ni cí pio, de cada Esta do para in clu ir
no Orça men to aqui lo que é mais ne ces sá rio para
cada um de les. É por isso mes mo que, sa bi a men te,
abre-se a opor tu ni da de ao par la men tar de apre sen tar 
as emen das in di vi du a is. Ao fa zer isso, o par la men tar
apa re ce na im pren sa como se es ti ves se fa zen do algo 
er ra do, algo ver go nho so. E mais: quan do es sas
emen das che gam a ser li be ra das, são apon ta das
como “um ne gó cio”, uma com pra, pelo Po der Exe cu ti -
vo, do voto do par la men tar. V. Exª, ao pro por que seja
im pe ra ti va a exe cu ção des sas emen das, afas ta, por -

tan to, essa pos si bi li da de. V. Exª tam bém foi mu i to fe -
liz ao res sal tar a in sig ni fi cân cia do mon tan te que re -
pre sen tam as emen das in di vi du a is, que não che ga
se quer a 0,5% do Orça men to da União. Então, é pre -
ci so di zer à Na ção, como V. Exª está fa zen do, que,
tal vez por um equí vo co mu i to sé rio, es tá-se ten tan do
des mo ra li zar a ini ci a ti va par la men tar le gí ti ma de um
de pu ta do ou de um se na dor de lu tar por re cur sos
para o seu Mu ni cí pio ou para o seu Esta do. Qu e ro,
por tan to, pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to e
tam bém pela pro pos ta que vai apre sen tar à Casa,
para tor nar im pe ra ti va a exe cu ção des sas emen das
in di vi du a is, afas tan do, por tan to, de vez qual quer pos -
si bi li da de de ne go ci a ção que não seja le gí ti ma. 

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Agra -
de ce mos o apar te do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

Gos ta ria de es cla re cer que a nos sa in ten ção, no 
iní cio, era ar ro lar ape nas as emen das in di vi du a is.
Mas, du ran te o diá lo go que man ti ve mos com os con -
sul to res da Casa, che ga mos à con clu são de que a
obri ga to ri e da de na exe cu ção do Orça men to, por par -
te do Po der Exe cu ti vo, de ve ria abran ger tam bém as
emen das de ban ca da e as de co mis são, por que são
emen das ori un das do Con gres so Na ci o nal e pre ci -
sam ser res pe i ta das como um todo. Além dis so, to das 
as emen das, in di vi du a is e co le ti vas, da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do da Re pú bli ca, têm re pre sen -
ta do me nos de 5% do Orça men to. É uma par ce la re -
du zi da do Orça men to, que con tem pla as pi ra ções re -
gi o na is e lo ca li za das da mais alta im por tân cia, para
que o Con gres so Na ci o nal, nes se par ti cu lar tam bém,
além da sua fun ção le gis la ti va, te nha con di ções de
re a li zar al gum tra ba lho que leve o pro gres so a todo o
Ter ri tó rio na ci o nal, por meio de obras de in -
fra-estrutura e de ações li ga das a as pec tos so ci a is da 
mais alta re le vân cia.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Qu an do V.
Exª achar opor tu no, Se na dor José Alen car, gos ta ria
que me fos se con ce di do um apar te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Com o
ma i or pra zer, emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, con -
ce do-lhe o apar te.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
José Alen car, na mi nha opi nião, V. Exª está tra tan do
de um as sun to pelo qual se de ve ria co me çar a co gi tar 
a fa mo sa e tão fa la da re for ma do Esta do bra si le i ro.
Não pode ha ver re for ma do Esta do bra si le i ro en quan -
to ain da se per mi te essa pos tu ra fa la ci o sa de con si -
de rar que o Orça men to é uma lei au to ri za ti va. Como
to dos sa be mos, o Orça men to é uma lei que es ti ma a
re ce i ta, mas fixa a des pe sa. E fi xar não é uma pa la vra 
di fí cil de en ten der. Fi xar não sig ni fi ca au to ri zar; sig ni -
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fi ca fi xar mes mo. Por tan to, aqui lo que, como des pe -
sa, cons ta do Orça men to, está fi xa do por uma lei que
deve ser obe de ci da e que não pode fi car su je i ta ao
po de rio da ca ne ta Bic de uma au to ri da de in se ri da na
bu ro cra cia. O con ce i to de lei au to ri za ti va é uma in -
ven ção da bu ro cra cia. É al gu ma co i sa que pre ci sa ser 
re mo vi da da prá ti ca ad mi nis tra ti va des te País. Não se 
tra ta ape nas das emen das dos par la men ta res. Tra -
ta-se do Orça men to em sua in te i re za. O Orça men to
pre ci sa ser ob je to de mu i to tra ba lho e de mu i ta re fle -
xão por par te do Po der Exe cu ti vo na fase de ela bo ra -
ção da sua pro pos ta, com a qual se pre su me que o
Po der Exe cu ti vo fi cou com pro me ti do. Além dis to, o
Con gres so Na ci o nal, no ní vel da sua com pe tên cia, in -
ter fe re, para fa zer as al te ra ções que en ten der. Não
há por que es ta be le cer tam bém li mi ta ções aos le gis -
la do res no mo men to em que eles es tão le gis lan do.
Se nos li mi tar mos ape nas à ques tão das emen das in -
di vi du a is dos par la men ta res, de cer ta for ma es ta re -
mos nos sub me ten do ao con ce i to de que o Orça men -
to é uma peça au to ri za ti va. O Orça men to, mes mo
sen do im po si ti vo, pode ser al te ra do hoje pelo Po der
Exe cu ti vo, den tro da lei, sem ne nhum ar ra nhão na
tese de que ele é im po si ti vo, por quan to bas ta re cor rer 
aos ca mi nhos do cré di to su ple men tar, do cré di to es -
pe ci al, do cré di to ex tra or di ná rio, ao can ce la men to de
uma des pe sa, já que ela é in di ca da como fon te de fi -
nan ci a men to para uma ou tra que es te ja sen do pro -
pos ta. A úni ca di fe ren ça é que para fa zer isso deve
pas sar pelo Con gres so. Fe i to isto, te re mos pas sa do a 
ge rir o Orça men to da União de for ma ci vi li za da. Uma
úl ti ma pa la vra – sei que es tou me alon gan do mais do
que de se ja va. Se, aco lhi da a idéia de V. Exª, se tor nar 
com pul só ria a li be ra ção dos re cur sos, como V. Exª
de se ja, en cer ra-se tam bém a eta pa de po der que
exis te hoje, de ser ne go ci a da a li be ra ção – “isto aqui
eu li be ro, isto aqui eu não li be ro” – em fun ção de cri té -
ri os di fí ce is de com pre en der. Na re a li da de, por tan to,
uma vez apro va das as emen das, elas de vem ser li be -
ra das. Esta mos vi ven do, quan to a isto, um mo men to
cu ri o so, em que, para um par la men tar – eu re pre sen -
to, com mu i ta hon ra, o povo do Rio Gran de do Nor te e 
nis so sei que sou tam bém aju da do por V. Exª –, de re -
pen te, fi cou feio pe dir que se jam li be ra dos re cur sos
para o seu Esta do, como se fos se uma co i sa in dig na,
como se não fos se a sua obri ga ção. O que é feio é
con di ci o nar a li be ra ção de re cur sos que es tão na lei a 
al gum tipo de com pro mis so ou de com por ta men to do
par la men tar. Pa ra be ni zo V. Exª. Essa dis cus são, aos
pou cos, está sen do aber ta no País. Gos ta ria de
acres cen tar uma úni ca co i sa, por que te mos um Go -
ver no, no Bra sil, gra ças a Deus, sé rio, res pon sá vel,

com pe ten te, mas um Go ver no que se es tru tu rou den -
tro des sa re a li da de. E pen so que a mu dan ça qua li ta ti -
va, que im pli ca de i xar mos de con si de rar uma lei im -
po si ti va, de i xar mos de con si de rá-la au to ri za ti va, não
pode ser fe i ta su bi ta ne a men te. Se ria ne ces sá rio dar
ao Po der Exe cu ti vo o tem po de que ele cer ta men te
ne ces si ta rá para que essa trans for ma ção se faça, em 
co la bo ra ção com o Po der Exe cu ti vo e não em con -
fron ta ção com o Po der Exe cu ti vo, para que isso seja
al gu ma co i sa que au men te a efi ciên cia do Esta do e
não al gu ma co i sa que tra u ma ti ze a ope ra ção do Esta -
do. Qu an to ao mais, subs cre vo in te i ra men te, or gu lho -
sa men te, va i do sa men te, di ga mos, a in ter ven ção e o
dis cur so de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Ge ral do Melo. 

Gos ta ria de es cla re cer a V. Exª que, apro va da
esta nos sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, ela
pas sa a pre va le cer no ano sub se qüen te à sua apro -
va ção. Como es ta mos no ini cio do ano, te ría mos tem -
po su fi ci en te, nes te exer cí cio, para que o Exe cu ti vo
se adap tas se a essa nova nor ma cons ti tu ci o nal.
Agra de ço-o mu i to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Con -
ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao Se na dor Pe dro
Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
José Alen car, sabe V. Exª que sou um pro fun do ad mi -
ra dor de V. Exª. Pen so que V. Exª – não digo que é
uma gra ta sur pre sa, por que to dos já sa bía mos do seu 
pres tí gio e da sua cre di bi li da de – se re ve la uma pes -
soa que tem a ca pa ci da de de ser um ho mem de em -
pre sa, um ven ce dor, um gran de em pre sá rio, e que
tem o sen ti men to da pre o cu pa ção com o con jun to da
so ci e da de. Não é fá cil, por que, por mais que os em -
pre sá ri os que i ram – e te mos em pre sá ri os com vi são
so ci al –, eles não con se guem ver a não ser sob seu
pris ma, sob sua óti ca de em pre sá rio. V. Exª co lo ca,
em pri me i ro lu gar, a óti ca da Na ção, do con jun to da
so ci e da de. Em vá ri as re u niões de co mis sões e de
ban ca da, V. Exª, quan do fala, tem dado a úl ti ma pa la -
vra, pelo seu bom sen so, ló gi ca e equi lí brio. Pen so
que a emen da de V. Exª, além de ser da ma i or im por -
tân cia, tem um sig ni fi ca do. Meu que ri do Se na dor
José Alen car, uma dia, a ques tão or ça men tá ria terá
que ser es tu da da em pro fun di da de. Em pri me i ro lu -
gar, nos sa re a li da de é do lo ro sa: o nos so Orça men to
é um pal pi te, é opi na ti vo. Em qual quer lu gar do mun -
do que se pre ze, o or ça men to é de fi ni ti vo; o Go ver no
só pode exe cu tar o que está den tro do or ça men to. No
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Bra sil, ela bo ra mos o Orça men to, que se tra ta de uma
car ta de in ten ções que o Pre si den te, se gun do o seu
de se jo, exe cu ta ou não. No que tan ge às emen das
dos Par la men ta res, é ain da mais do lo ro so, por que,
ao lon go dos go ver nos pas sa dos, fo ram e são usa das 
aqui e ali qua se como uma es pé cie de chan ta gem na
hora de vo tar de ter mi na dos pro je tos. De ter mi na do
mi nis tro per cor re as ban ca das com re la ção a um pro -
je to im por tan te e os par la men ta res apre sen tam e vo -
tam as emen das. Atu al men te, há até ou tra cru el da de: 
a emen da cons ti tu ci o nal é vo ta da em dois tur nos. Vo -
tam-na no pri me i ro tur no e não que rem vo tar no se -
gun do por que ain da não fo ram cum pri das as de ci -
sões do pri me i ro, pelo me nos a me ta de do pri me i ro
tur no. O que pro me te ram no pri me i ro tur no têm de ser 
pago para que pos sam vo tar no se gun do tur no. Co -
brar do De pu ta do? O De pu ta do está er ra do? Não sei.
Erra do é o pro ces so. Erra da é a fór mu la de fa zer. Meu 
que ri do Se na dor, cri a mos vá ri as CPIs aqui. Na CPI
do im pe ach ment  do Col lor, ve ri fi ca mos que o iní cio
da cor rup ção está na cam pa nha ele i to ral, nos re cur -
sos usa dos na cam pa nha para pa ga men to pos te ri or.
Pa gar como? Pa gar na cons tru ção de de ter mi na da
obra com de ter mi na da em pre i te i ra; pa gar na com pra
tal à em pre sa tal, ali é que se paga. E a cor rup ção
acon te ce nes se ins tan te. O Pre si den te da Re pú bli ca
e o Mi nis tro, co i ta dos, não têm idéia! O pri me i ro e o
se gun do es ca lão não têm idéia! A cor rup ção acon te -
ce lá, no ter ce i ro es ca lão, por aque las pes so as que,
des de os me ses de agos to e se tem bro do ano pas sa -
do, es tão pre pa ran do o Orça men to, que virá para cá
em agos to. É ali que eles acer tam a cons tru ção da es -
tra da tal, do hos pi tal tal; é ali que a em pre i te i ra já en -
tra com a obra pron ta e aca ba da, com o pre ço acer ta -
do e diz quem vai le var e quem não vai le var. Qu an do
che ga a vez do mi nis tro – co i ta do do mi nis tro! –, este
cor re para con se guir mais ver bas, mas ele não tem
chan ce al gu ma de olhar o que tem e as pes so as che -
gam e lhe di zem que se tra ta de um hos pi tal em tal lu -
gar, uma es tra da em tal lu gar e as sim por di an te. A
cor rup ção co me ça lá e aí vem para cá o Orça men to.
E aí a im pren sa – a glo ri o sa im pren sa – fica dis cu tin -
do as emen das dos De pu ta dos e Se na do res, que re -
pre sen tam 0,5% do to tal, e faz um car na val, o que é
uma gros se ria, em tor no do 0,5% to tal do Orça men to.
Ora, meu que ri do Se na dor José Alen car, cre io – e te -
nho um pro je to nes se sen ti do – que é ne ces sá rio ha -
ver uma ver da de i ra re for ma na ela bo ra ção do Orça -
men to, que deve co me çar lá; é ne ces sá rio de mo cra ti -
zar o de ba te no Exe cu ti vo, com a par ti ci pa ção dos
Esta dos, das en ti da des in te res sa das, de for ma que
tal ela bo ra ção já ve nha de lá com a par ti ci pa ção da

so ci e da de. Ago ra a emen da de V. Exª é al ta men te
po si ti va; é o iní cio, o mí ni mo. V. Exª já co me ça com
um ali cer ce que, pelo me nos, ser ve para mo ra li zar a
nos sa Casa, para nos ti rar des se ar re glo do Exe cu ti vo 
e dar dig ni da de à co i sa pú bli ca. Pen so que, in de pen -
den te dos pas sos a mais que te re mos que dar, o
Orça men to de ve rá ser todo para exe cu tar e não su -
ges ti vo. Nes se sen ti do, o pri me i ro pas so V. Exª tem
dado. Assi nei com mu i ta hon ra e me ca u sa mu i ta ale -
gria a ma ni fes ta ção de V. Exª, que, te nho cer te za,
terá a apro va ção unâ ni me da Casa. Meus cum pri -
men tos, no bre Se na dor.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Pe dro Si mon.

Re al men te, quem che ga a esta Casa – como é o 
meu caso – e se de pa ra com esse caos que re pre sen -
ta o tra to da Lei Orça men tá ria da União co me ça a
com pre en der as ra zões pe las qua is nós, que ti ve mos
a sor te de nas cer e te mos a sor te de vi ver num dos
mais ri cos pa í ses do glo bo, es ta mos sem pre a bra ços 
com a sub ser viên cia, com a dí vi da e com a po bre za.

Pre ci sa mos fa zer tudo para que a ad mi nis tra ção 
da co i sa pú bli ca em nos so País en con tre uma so lu -
ção. Esse é re al men te, como V. Exª aca ba de di zer,
um pri me i ro pas so. Mas toda lon ga ca mi nha da co me -
ça com um pri me i ro pas so.

Na ver da de, a pro gra ma ção or ça men tá ria
tem-se pres ta do mais como ins tru men to de bar ga nha 
po lí ti ca do que re al men te como ins tru men to de so lu -
ção dos gra ves pro ble mas que afli gem a so ci e da de.
Qu an do o Po der Exe cu ti vo tem in te res se em apro var, 
no Con gres so Na ci o nal, pro je tos que se mos tram al -
ta men te po lê mi cos, logo sur ge a pos si bi li da de de li -
be ra ção de re cur sos para exe cu ção des ta ou da que la 
obra, sob o ar gu men to de que as re i vin di ca ções são
me ri tó ri as. Assim, o Po der Exe cu ti vo tem exe cu ta do
os or ça men tos ao lon go dos anos de acor do com
seus in te res ses, re le gan do a se gun do pla no – ou
mes mo des con si de ran do – as pri o ri da des apro va das
pelo Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te aque las
de cor ren tes de emen das de Par la men ta res.

O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Se na dor
José Alen car, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor
Agne lo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Faço
ape nas um ape lo a V. Exª para, após o apar te do Se -
na dor Agne lo Alves, apres sar a con clu são da sua in -
ter ven ção, por que V. Exª já ex ce deu em dez mi nu tos
o seu tem po.
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O Sr. Agne lo Alves (PMDB – RN) – Se rei bre -
ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro não ape nas lou var a ini ci a ti -
va do no bre Se na dor José Alen car mas sa li en tar dois
as pec tos cu ri o sos. Pri me i ro, o Par la men tar não tem o 
di re i to de cri ar des pe sas para a União; está cor re to,
cor re tís si mo. Ago ra, na hora em que o Orça men to
che ga a esta Casa, o Par la men tar tem o di re i to de
apre sen tar emen das e de vê-las res pe i ta das. Esse é
pri me i ro as pec to. O se gun do as pec to diz res pe i to ao
su pe rá vit di vul ga do pelo Go ver no ao lon go dos me -
ses. Mas que su pe rá vit é esse se ele pri me i ro con ti -
gen ci ou o que es ta va pre vis to para ser in ves ti do, gas -
to e pago pelo Orça men to? De for ma que não há, na
ver da de, su pe rá vit al gum. No fi nal do ano, se o Orça -
men to que aqui apro var mos apre sen tar su pe rá vit, aí,
sim. Mas di zer que hou ve su pe rá vit por con ta de con -
tin gen ci a men to de ver bas, en quan to o pa ga men to da
dí vi da não é con tin gen ci a do, en tão, não con si de ro
su pe rá vit. Agra de ço a V. Exª, Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Agne lo Alves, pela sua
con tri bu i ção.

Estou ter mi nan do, Sr. Pre si den te, ape nas vou
con clu ir meia pá gi na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Casa
con ti nu a rá ou vin do V. Exª com toda aten ção.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Esse pro ce di men to tem re sul ta do em, pelo me -
nos, duas gra ves dis tor ções: de um lado, faz le tra
mor ta à von ta de dos Con gres sis tas, ex pres sa nas
emen das in di vi du a is; de ou tro, tor na inó cua a par ti ci -
pa ção do Con gres so Na ci o nal no pro ces so de apre ci -
a ção e de exe cu ção or ça men tá ria, vi o lan do a har mo -
nia que deve ha ver en tre os Po de res, na me di da em
que a prer ro ga ti va par la men tar, em bo ra exer ci ta da,
não tem sido efe ti va men te res pe i ta da.

É cer to, não obs tan te, que to dos gos ta ría mos
de ver o Con gres so Na ci o nal em pe nha do de for ma
mais efe ti va no exer cí cio das prer ro ga ti vas que lhe
con fe re a Lei Ma i or nas áre as da for mu la ção de po lí ti -
cas e pro gra mas go ver na men ta is, alo ca ção dos re -
cur sos pú bli cos, con tro le dos res pec ti vos gas tos e
ava li a ção dos re sul ta dos ob ti dos, com en fo que pre -
do mi nan te men te no aten di men to das ne ces si da des
so ci a is.

Em ra zão dis so, com o apo i a men to cons ti tu ci o -
nal e re gi men tal, es ta mos apre sen tan do pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal (PEC), cri an do ins tru men tos
para ex pli ci tar a obri ga to ri e da de de exe cu ção da pro -
gra ma ção cons tan te da lei or ça men tá ria anu al, de -
cor ren te de emen das de par la men ta res. Tais do ta -

ções de ve rão ser per fe i ta men te iden ti fi ca das na lei
or ça men tá ria anu al. Há que se cri ar um dí gi to que
diga que aque le re cur so, aque la par ce la é ori un da de
emen da do Con gres so Na ci o nal. Isso é ques tão de
re gu la men ta ção de po is, se for apro va do o meu pro je -
to. Nos sa pro pos ta veda o can ce la men to ou o con tin -
gen ci a men to, to tal ou par ci al, por par te do Po der Exe -
cu ti vo, de do ta ção cons tan te da lei or ça men tá ria anu -
al, de cor ren te de emen das de Par la men ta res. Como
a efi cá cia da nor ma deve es tar sem pre as so ci a da à
co mi na ção le gal, a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal con tem pla san ções para a hi pó te se de seu des -
cum pri men to. Pela nos sa pro pos ta, a não exe cu ção
da pro gra ma ção or ça men tá ria, de cor ren te de emen -
das de Par la men ta res, im pli ca cri me de res pon sa bi li -
da de de que tra ta o art. 85, VI, da Cons ti tu i ção. 

Des sa for ma, es ta re mos res ga tan do as prer ro -
ga ti vas do Con gres so Na ci o nal e o de vi do res pe i to
aos no bres co le gas Par la men ta res, no tra to da ma té -
ria or ça men tá ria. 

Ao to mar mos co nhe ci men to de que o nos so
emi nen te Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, exa mi na pro pos ta se me lhan te, abor dan do
tam bém esse pro ble ma da exe cu ção or ça men tá ria, ti -
ve mos o cu i da do de pro cu rá-lo, e, co nhe cen do a nos -
sa in ten ção, as si nou a pro pos ta em apo io ao nos so
pe di do, o que mu i to nos hon rou, na tu ral men te. 

Como to dos os se nho res sa bem, pre ci so da as -
si na tu ra de, no mí ni mo, um ter ço da Casa para apre -
sen tar a pro pos ta. Ter mi na da a apre sen ta ção,
vou-me per mi tir pro cu rar cada um dos se nho res para
que me hon rem com o apo io à pro pos ta que aca bo de 
fa zer.

Por to das es sas ra zões, con cla ma mos os ilus -
tres Pa res a se en ga ja rem nes sa em pre i ta da, por -
quan to me ri tó ria, pois, mais do que o for ta le ci men to
do Po der Le gis la ti vo, ela re pre sen ta uma gran de con -
quis ta do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do. 

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, 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 pela Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen te de
Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, 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. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
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lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2000

Inse re dis po si ti vo na Cons ti tu i ção
Fe de ral para tor nar obri ga tó ria a exe cu -
ção da pro gra ma ção or ça men tá ria de cor -
ren te de emen das de par la men ta res.

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. 166-A A pro gra ma ção cons tan te
da lei or ça men tá ria anu al, de cor ren te de
emen das de par la men ta res, é de exe cu ção
obri ga tó ria.

§ 1º As do ta ções de cor ren tes de
emen das de par la men ta res se rão iden ti fi ca -
das na lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º São ve da dos o can ce la men to ou
o con tin gen ci a men to, to tal ou par ci al, por
par te do Po der Exe cu ti vo, de do ta ção cons -
tan te da lei or ça men tá ria anu al, de cor ren te
de emen das de par la men ta res.

§ 3º A não exe cu ção de pro gra ma ção
or ça men tá ria, de cor ren te de emen das de
par la men ta res, im pli ca cri me de res pon sa bi -
li da de, de que tra ta o art. 85, in ci so VI.

Art. 2º Esta emen da en tra em vi gor no pri me i ro 
dia útil do ano sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Car ta Mag na de 1988 con ce deu ao Po der Le -
gis la ti vo am plas prer ro ga ti vas de par ti ci pa ção em
todo o ci clo or ça men tá rio, res ta be le ceu o equi lí brio e
pro mo veu uma sis te má ti ca de co-responsabilidade
en tre os Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo na de fi ni ção
das pri o ri da des na ci o na is e na de ci são re la ti va à alo -
ca ção dos re cur sos pú bli cos. Nes se sen ti do, po de-se
afir mar que o Con gres so Na ci o nal, ao apre ci ar os
pro je tos de lei do pla no plu ri a nu al, das di re tri zes or ça -
men tá ri as e do or ça men to anu al, não está res tri to
ape nas às fun ções le gis la ti va e de con tro le, mas está
a exer cer um re le van te pa pel nas de ci sões po lí ti cas
do mais alto in te res se para o País.

De fato, ao apre ci ar os re fe ri dos pro je tos de lei,
está o Par la men to li vre para mo di fi cá-los, me di an te

al te ra ções, ajus tes, ade qua ções e cor re ções de er ros 
ou para su prir omis sões, res sal va das ape nas as li mi -
ta ções e res tri ções cons ti tu ci o na is e le ga is. Po rém,
em face do ca rá ter vin cu la do da lei or ça men tá ria, a
mar gem para li vre re a lo ca ção de re cur sos no pro ces -
so or ça men tá rio pelo Po der Le gis la ti vo é sig ni fi ca ti va -
men te res tri ta, si tu a da nor mal men te me me nos de
5% do to tal.

Se con ti nu ar mos esse ra ci o cí nio e con si de rar -
mos as al te ra ções efe tu a das pelo Par la men to no
Orça men to da União, mas so men te aque las de cor -
ren tes de emen das de Par la men ta res, che ga re mos
fa cil men te a um nú me ro ir ri só rio. De acor do com as li -
mi ta ções im pos tas aos Par la men ta res pelo Re gi men -
to da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, atu al men te, cada Par la men tar
pode apre sen tar até 20 (vin te) emen das, no va lor li mi -
te de R$1.500.000,00 (hum mi lhão e qui nhen tos mil
re a is). Assim, o va lor glo bal das al te ra ções a se rem
pro ce di das pelo Con gres so Na ci o nal, de cor ren tes de
emen das in di vi du a is, na pro pos ta or ça men tá ria para
o ano 2000, que é de cer ca de 1 tri lhão de re a is, de ve -
rá ser in fe ri or a 0,1% (hum dé ci mo por cen to). Res sal -
te-se que não há li mi te re gi men tal para a apre sen ta -
ção de emen das co le ti vas.

Além dos va lo res in sig ni fi can tes que es sas al te -
ra ções re pre sen tam no va lor fi nal do Orça men to, de -
ve-se con si de rar que, his to ri ca men te, sua exe cu ção
não é ga ran ti da. Isso leva a que se na do res, de pu ta -
dos, go ver na do res, pre fe i tos, en fim, po lí ti cos em ge ral, 
te nham que fa zer ver da de i ra “pe re gri na ção” pela
Espla na das dos Mi nis té ri os para ten tar a li be ra ção de
re cur sos, mu i tas ve zes sem su ces so. Evi den te que
essa pe re gri na ção de man da tem po e re cur sos pú bli -
cos, que po de ri am es tar sen do des pen di dos em ou tras 
ati vi da des. E o que é pior: a não li be ra ção de re cur sos
frus tra pe que nas co mu ni da des, pela ex pec ta ti va que
se cri ou. Aí, o Par la men tar, que in for mou às suas ba -
ses que “con se guiu co lo car es ses re cur sos no Orça -
men to”, pode se des gas tar pe ran te sua co mu ni da de.

Enten de mos como le gí ti ma a in ter ven ção sub si -
diá ria dos par la men ta res com o ob je ti vo de alo car re cur -
sos para obras que be ne fi ci em as suas re giões. Mu i tas
obras es sen ci a is para as co mu ni da des lo ca is só fo ram
re a li za das me di an te esse tipo de par ti ci pa ção.

As nos sas leis or ça men tá ri as, tal como vêm
sen do pos tas em prá ti ca, não pas sam de uma gran de 
“peça de fic ção”. Pou co, ou nada, va lem os es for ços
de mo bi li za ção dos ór gãos com pe ten tes para mon ta -
gem de um pro je to co e ren te a ser en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal; o tem po des pen di do pe las li de -
ran ças par ti dá ri as em in ter mi ná ve is ne go ci a ções
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para con ci li ar os jus tos e le gí ti mos ple i tos das ban ca -
das com as sen to no Con gres so Na ci o nal, nada dis so
é le va do em con si de ra ção pelo Po der Exe cu ti vo na
hora de exe cu tar a pro gra ma ção or ça men tá ria apro -
va da pelo Con gres so Na ci o nal.

Na ver da de, a pro gra ma ção or ça men tá ria tem
se pres ta do mais como ins tru men to de bar ga nha po lí -
ti ca do que re al men te como ins tru men to de so lu ção
dos gra ves pro ble mas que afli gem nos sa po pu la ção.
Qu an do o Po der Exe cu ti vo tem in te res se em apro var, 
no Con gres so Na ci o nal, pro je tos que se mos tram al -
ta men te po lê mi cos, logo sur ge a pos si bi li da de de li -
be ra ção de re cur sos para exe cu ção des ta ou da que la 
obra, sob o ar gu men to de que as re i vin di ca ções são
me ri tó ri as. Assim, o Po der Exe cu ti vo tem exe cu ta do
os or ça men tos ao lon go dos anos de acor do com
seus in te res ses, re le gan do a se gun do pla no – ou
mes mo des con si de ran do – as pri o ri da des apro va das
pelo Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te aque las
de cor ren tes de emen das de par la men ta res.

Esse pro ce di men to tem re sul ta do em, pelo me -
nos, duas gra ves dis tor ções: de um lado, faz le tra
mor ta à von ta de dos con gres sis tas, ex pres sa nas
emen das in di vi du a is; de ou tro, tor na inó cua a par ti ci -
pa ção do Con gres so Na ci o nal no pro ces so de apre ci -
a ção e de exe cu ção or ça men tá ria, vi o lan do a har mo -
nia que deve ha ver en tre os Po de res, na me di da em
que a prer ro ga ti va par la men tar, em bo ra exer ci ta da,
não tem sido efe ti va men te res pe i ta da.

É cer to, não obs tan te, que to dos gos ta ría mos
de ver o Con gres so Na ci o nal em pe nha do de for ma
mais efe ti va no exer cí cio das prer ro ga ti vas que lhe
con fe re a Lei Ma i or nas áre as da for mu la ção de po lí ti -
cas e pro gra mas go ver na men ta is, alo ca ção dos re -
cur sos pú bli cos, con tro le dos res pec ti vos gas tos e
ava li a ção dos re sul ta dos ob ti dos, com en fo que pre -
do mi nan te no aten di men to das ne ces si da des so ci a is.

Em ra zão dis so, com o apo i a men to cons ti tu ci o -
nal e re gi men tal, es ta mos apre sen tan do Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal – PEC, cri an do ins tru men tos
para ex pli ci tar a obri ga to ri e da de de exe cu ção da pro -
gra ma ção cons tan te da Lei Orça men tá ria Anu al, de -
cor ren te de emen das de par la men ta res. Tais do ta -
ções de ve rão ser per fe i ta men te iden ti fi ca das na Lei
Orça men tá ria Anu al. Nos sa pro pos ta veda o can ce la -
men to ou o con tin gen ci a men to, to tal ou par ci al, por
par te do Po der Exe cu ti vo, de do ta ção cons tan te da
Lei Orça men tá ria Anu al, de cor ren te de emen das de
par la men ta res.  Como a efi cá cia da nor ma deve es tar
sem pre as so ci a da a co mi na ção le gal, a PEC con tem -
pla san ções para a hi pó te se de seu des cum pri men to.
Pela nos sa pro pos ta, a não exe cu ção da pro gra ma -

ção or ça men tá ria, de cor ren te de emen das de par la -
men ta res, im pli ca cri me de res pon sa bi li da de de que
tra ta o art. 85, in ci so VI, da Cons ti tu i ção.

Des sa for ma, es ta re mos res ga tan do as prer ro -
ga ti vas do Con gres so Na ci o nal e o de vi do res pe i to
aos no bres co le gas Par la men ta res, no tra to da ma té -
ria or ça men tá ria.

Por to das es sas ra zões, con cla ma mos os ilus -
tres Pa res a se en ga ja rem nes sa em pre i ta da, por -
quan to me ri tó ria, pois, mais do que o for ta le ci men to
do Po der Le gis la ti vo, ela re pre sen ta uma gran de con -
quis ta do povo bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 19 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor José Alen car – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Pe dro Si mon – Ja der Bar ba lho – Ro ber to Sa tur ni -
no – Fran ce li no Pe re i ra – Mo za ril do Ca val can ti –
Re nan Ca lhe i ros – Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Melo
– Tião Vi a na – La u ro Cam pos – Pa u lo Har tung –
Ju vên cio da Fon se ca – Amir Lan do – Ber nar do
Ca bral – Agne lo Alves – Mar lu ce Pin to – Emi lia
Fer nan des – Ro nal do Cu nha Lima – Ernan des
Amo rim – Ro ber to Re quião – Na bor Jú ni or – Te o -
to nio Vi le la Fi lho – He lo í sa He le na – Jef fer son Pé -
res – Ma ri na Sil va – Ra mez Te bet – Ro meu Tuma –
João Alber to Sou za – Ge ral do Althoff – Edu ar do
Su plicy – Wel ling ton Ro ber to – José Edu ar do Du -
tra – Jor ge Bor nha u sen – Alber to Sil va – Ge ral do
Cân di do – Sér gio Ma cha do– Luiz Este vão – Mo re i -
ra Men des – Se bas tião Ro cha – Ante ro Paes de
Bar ros – Gil ber to Mes tri nho – Djal ma Bes sa – Pa -
u lo Sou to – Lú cio Alcân ta ra – Osmar Dias – Ro -
ber to Fre i re – Arlin do Por to – Ca sil do Mal da ner –
José Jor ge – José Fo ga ça – Anto nio Car los Va la -
da res – Ma ria do Car mo Alves – Álva ro Dias –
José Agri pi no – Bel lo Par ga – Ade mir Andra de –
Car los Pa tro cí nio – Ma gui to Vi le la – Iris Re zen de – 
Hugo Na po leão – Lú dio Co e lho – Car los Be zer ra –
Pe dro Piva – José Ro ber to Arru da (apo i a men to) –
Ro me ro Jucá – Le o mar Qu in ta ni lha – Artur da Tá -
vo la – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pinhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Tex to cons ti tu ci o nal de 5 de ou tu -
bro de 1988 com as al te ra ções ado ta das
pe las Emen das Cons ti tu ci o na is nº 1/92 a
22/99 e pe las Emen das Cons ti tu ci o na is
de Re vi são nº 1 a 6/94.

....................................................................................
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Art. 166. Os pro je tos de lei re la ti vos ao pla no
plu ri a nu al, às di re tri zes or ça men tá ri as, ao or ça men to
anu al e aos cré di tos adi ci o na is se rão apre ci a dos pe -
las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, na for ma do
re gi men to co mum.

§ 1º Ca be rá a uma co mis são mis ta per ma nen te
de Se na do res e De pu ta dos:

I – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pro je tos
re fe ri dos nes te ar ti go e so bre as con tas apre sen ta das 
anu al men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

II – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre 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 e exer cer o acom pa nha men to e a
fis ca li za ção or ça men tá ria, sem pre ju í zo da atu a ção
das de ma is co mis sões do Con gres so Na ci o nal e de
suas Ca sas, cri a das de acor do com o art. 58.

§ 2º As emen das se rão apre sen ta das na Co mis -
são Mis ta, que so bre elas emi ti rá pa re cer, e apre ci a -
das, na for ma re gi men tal, pelo ple ná rio das duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 3º As emen das ao pro je to de lei do or ça men to
anu al ou aos pro je tos que o mo di fi quem so men te po -
dem ser apro va dos caso:

I – se jam com pa tí ve is com o Pla no Plu ri a nu al e
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – in di quem os re cur sos ne ces sá ri os, ad mi ti -
dos ape nas os pro ve ni en tes de anu la ção de des pe sa, 
ex clu í das as que in ci dam so bre:

a) do ta ções para pes so al e seus en car gos;
b) ser vi ço da dí vi da;
c) trans fe rên cia tri bu tá ri as cons ti tu ci o na is para

Esta dos, Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral; ou
III – se jam re la ci o na dos:
a) com a cor re ção de er ros ou omis sões; ou
b) com os dis po si ti vos do tex to do pro je to de lei.
§ 4º As emen das ao pro je to de lei de di re tri zes

or ça men tá ri as não po de rão ser apro va das quan do in -
com pa tí ve is com o Pla no Plu ri a nu al.

§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá en vi ar
men sa gem ao Con gres so Na ci o nal para pro por mo di -
fi ca ções nos pro je tos a que se re fe re este ar ti go en -
quan to não ini ci a da a vo ta ção, na Co mis são Mis ta, da 
par te cuja al te ra ção é pro pos ta.

§ 6º Os pro je tos de lei do Pla no Plu ri a nu al, das
di re tri zes or ça men tá ri as e do or ça men to anu al se rão
en vi a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so 
Na ci o nal, nos ter mos da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 165, § 9º.

§ 7º Apli cam-se aos pro je tos men ci o na dos nes -
te ar ti go, no que não con tra ri ar o dis pos to nes ta
Seção, as de ma is nor mas re la ti vas ao pro ces so le gis -
la ti vo.

§ 8º Os re cur sos que, em de cor rên cia de veto,
emen da ou re je i ção do pro je to de lei or ça men tá ria
anu al, fi ca rem sem des pe sas cor res pon den tes po de -
rão ser uti li za dos, con for me o caso, me di an te cré di tos 
es pe ci a is ou su ple men ta res, com pré via e es pe cí fi ca
au to ri za ção le gis la ti va.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (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 cons tan tes do art. 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. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to e fará a co mu ni ca ção na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, por per mu ta com o Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. 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 à tri bu na, hoje, dois as sun tos que con si de ro ex tre -
ma men te re le van tes: a de fe sa da re gião Cen -
tro-Oeste e a de fe sa da pró pria Cons ti tu i ção do Bra -
sil, que não vem sen do cum pri da des de a sua pro mul -
ga ção, em 1988.

Sr. Pre si den te, quan do ela bo ra mos a Cons ti tu i -
ção, os cons ti tu in tes es cre ve ram no ar ti go 42 das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as o se guin te:

“Du ran te quin ze anos, a União apli ca -
rá, dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção:

I – vin te por cen to na Re gião Cen -
tro-Oeste;

II – cin qüen ta por cen to na Re gião
Nor des te, pre fe ren ci al men te no Se mi-Árido.”

Por tan to, já em 1989, es ses ín di ces te ri am que 
co me çar a ser apli ca dos. No en tan to, de 1989 a
1993, ne nhum re cur so foi alo ca do para a re gião
Cen tro-Oeste na área da ir ri ga ção. Em 1993, 1994,
1995 e 1996 tam bém não hou ve alo ca ção de re cur -
sos nes sa área de ir ri ga ção para o Cen tro-Oeste
bra si le i ro.

Em 1997 fo ram alo ca dos 25 mi lhões 970 mil, o
que cor res pon dia per cen tu al men te a 6,10%, quan do
a Cons ti tu i ção obri ga que se co lo que 20% para a re -
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gião Cen tro-Oeste. Em 1998, fo ram co lo ca dos 10 mi -
lhões 704 mil, o que re pre sen ta 1,99%, quan do a
Cons ti tu i ção obri ga que para o Cen tro-Oeste te ri am
de ser des ti na dos 20%. Em 1999, Sr. Pre si den te, fo -
ram des ti na dos 11 mi lhões 776 mil, per cen tu al men te
5,19%, quan do a Cons ti tu i ção obri ga os 20% para a
re gião Cen tro-Oeste. No ano de 1999, quan do as su -
mi mos aqui o man da to de Se na dor, pro cu ra mos o
Re la tor da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as no sen ti do 
de que fi zés se mos cons tar da LDO essa obri ga to ri e -
da de, que já cons ta na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pela pri me i ra vez, a LDO, que ori en ta a vo ta ção
do Orça men to da União, traz no seu art. 7º “(...) que o
pro je to de lei or ça men tá ria anu al, que o Po der Exe cu -
ti vo en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal, e a res pec -
ti va lei se rão cons ti tu í dos de: 

(...)
XI – dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga -

ção, nos ter mos do art. 42 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, por
re gião.”

O art. 42, vol to a re pe tir, es ta be le ce obri ga to ri -
e da de de 20% na re gião Cen tro-Oeste e de 50% na
re gião Nor des te, pre fe ren ci al men te na re gião do Se -
mi-Árido. A pro pos ta do Exe cu ti vo veio mais uma
vez ig no ran do a Cons ti tu i ção e ig no ran do a Di re triz
Orça men tá ria apro va da pelo Se na do, pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, en fim, pelo Con gres so Na ci o nal.

O Re la tor des te ca pí tu lo é o De pu ta do José
Lou ren ço da Ba hia. S. Exª, como Re la tor se to ri al, es -
cre ve o se guin te, ao ana li sar a Área Te má ti ca IX, que
tra ta das ques tões da ir ri ga ção:

”Dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção”
– e re co nhe ce aqui 

“O art. 42 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (ADCT) de ter -
mi na ip sis ver bis:” 

E re es cre ve o art. 42 e seus in ci sos, para em
se gui da afir mar o se guin te:

“Do exa me da pro pos ta en ca mi nha da pelo Po -
der Exe cu ti vo po de-se ob ser var que essa de ter mi na -
ção não foi cum pri da, no que se re la ci o na à re gião
Cen tro-Oeste. 

Com efe i to, dos R$244,47 mi lhões des ti na dos à
ir ri ga ção, ape nas R$32,60 mi lhões, ou seja, 13,34%
re fe rem-se ao Cen tro-Oeste, quan do se ri am ne ces -
sá ri os R$48,89 mi lhões, para fiel cum pri men to da
nor ma cons ti tu ci o nal.

Esta Re la to ria, mes mo com os re du zi dos re cur -
sos co lo ca dos à sua dis po si ção, pro cu rou me lho rar a
par ti ci pa ção da re gião Cen tro-Oeste no Pro gra ma de

Irri ga ção. Para tan to, ela bo rou emen das de Re la tor,
lis ta das adi an te, con for me dis pos to no su bi tem 19.1
do Pa re cer Pre li mi nar, no va lor de R$37 mi lhões, au -
men tan do a par ti ci pa ção des sa re gião de 13,34%
para 16,8%.”

E, aí, ele re la ta como es tão dis tri bu í dos os re -
cur sos des ti na dos à ir ri ga ção.

O De pu ta do José Lou ren ço, por tan to, sabe, co -
nhe ce, aju dou a ela bo rar a Cons ti tu i ção e es cre ve
que o Cen tro-Oeste tem di re i to a 20%, mas que, num
es for ço, ape sar da obri ga to ri e da de cons ti tu ci o nal e
da LDO, está des ti nan do 16,8%. Ocor re, Sr. Pre si -
den te, que es ses 16,8% in ci dem so bre aqui lo que S.
Exª con ce i tua como ir ri ga ção, quan do o art. 42 das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as diz cla ra -
men te o se guin te:

“Art. 42. Du ran te quin ze anos, a União
apli ca rá, dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga -
ção:

I – vin te por cen to na Re gião Cen -
tro-Oeste;”.

Sr. Pre si den te, nes se mes mo Orça men to, no
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, na área de in -
fra-estrutura, exis tem R$726.285 mil no Pro gra ma
Pro a gua, e a ma i o ria dos re cur sos do re fe ri do pro -
gra ma são des ti na dos à ir ri ga ção. Nes ses re cur sos,
a par ti ci pa ção dos Esta dos do Cen tro-Oeste bra si le -
i ro é pra ti ca men te ine xis ten te. Por tan to, não é de
tre ze para de zes se is, e es ta mos de i xan do de cum -
prir a Cons ti tu i ção por cer ca de três por cen to. Não!
Está-se de i xan do de cum prir a Cons ti tu i ção por mu i -
to mais, por que o re cur so to tal não são R$ 242 mi -
lhões, mas qua se R$1 bi lhão de re a is que es tão
sen do des ti na dos à ir ri ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, peço des cul pas a V. Exª por
in ter rom pê-lo. Gos ta ria ape nas de pror ro gar a Hora
do Expe di en te, na for ma re gi men tal, para que V. Exª
pos sa con clu ir o seu dis cur so.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Agra de ço, Sr. Pre si den te.

Qu e ro fa zer da tri bu na do Se na do da Re pú bli ca
um ape lo a to dos os Srs. Se na do res, in de pen den te
de re pre sen ta rem ou não a re gião Cen tro-Oeste do
Bra sil. Não pos so ace i tar que a de fe sa que es ta mos
fa zen do do Cen tro-Oeste seja vis ta como algo con tra
o Nor des te. Fui, e tive o or gu lho de ser, De pu ta do Fe -
de ral cons ti tu in te. Na épo ca da Cons ti tu in te, nós –
Nor des te, Nor te e Cen tro-Oeste – nos ar ti cu la mos
para tra ba lhar jun tos, e essa pro pos ta de 20% para o
Cen tro-Oeste e de 50% para o Nor des te bra si le i ro é o
re sul ta do des sa uni da de das Ban ca das do Cen -
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tro-Oeste e do Nor des te, para que pu dés se mos tra -
ba lhar no sen ti do de as se gu rar re cur sos pri o ri tá ri os
para es sas re giões.

Por tan to, não pos so ace i tar esse dis cur so, por -
que sou bra si le i ro e, como bra si le i ro, ma to-grossense 
e re pre sen tan te do Mato Gros so, afir mo que um dos
ma i o res or gu lhos do nos so Esta do é po der di zer que
nós re ce be mos bem aque les que vão a Mato Gros so.
Lá es tão ga ú chos, ca ta ri nen ses, pa ra na en ses e ma -
ra nhen ses. Lá, te mos ci da des como Pe i xo to de Aze -
ve do e Po xo réu, com mais de 80% de sua po pu la ção
ori gi ná ria do Ma ra nhão e da Ba hia, res pec ti va men te.
Sem pre ti ve mos essa ca rac te rís ti ca de re ce ber bem,
o que nos or gu lha.

Ago ra, não po de mos ace i tar que a de fe sa do
que está na Cons ti tu i ção, como o di re i to do Cen -
tro-Oeste bra si le i ro, te nha de ser ca rim ba da como
uma luta con tra as ver bas des ti na das ao Nor des te do
Bra sil. Ao con trá rio, for ma mos uma uni da de para cri -
ar os fun dos do Nor des te e do Cen tro-Oeste, tra ba -
lhan do de for ma in te gra da, na Cons ti tu in te, com o ob -
je ti vo de as se gu rar re cur sos para es sas re giões ca -
ren tes de in ves ti men to fe de ral.

Não po de mos ace i tar que, de 1989, como mos -
trei aqui, até 1994, nada te nha sido cum pri do em re la -
ção à re gião Cen tro-Oeste. Exis te aqui uma pro pos ta
do Se na dor Ma u ro Mi ran da, de Go iás, para que se re -
com po nha aqui lo que se de i xou de apli car em ir ri ga -
ção na re gião Cen tro-Oeste.

Não po de mos ace i tar, por tan to, esse ca rim bo.
Esta mos tra ba lhan do a fa vor do Cen tro-Oeste, sim,
mas con tra uma de ter mi na da re gião, não.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
um apar te, Se na dor?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor
Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, se rei mu i to bre ve. Acom pa -
nhei o pro nun ci a men to de V. Exª na Co mis são de
Orça men to, quan do abor da va esse as sun to, de mos -
tran do sua in dig na ção quan to a essa des pro por ção e
o des res pe i to à Cons ti tu i ção Fe de ral. Vi como se de -
sen vol veu aque le de ba te e acre di to que a hora de de -
ci são da Co mis são de Orça men to é um mo men to
sem pre mais di fí cil para se achar um pon to de con -
sen so. V. Exª traz o de ba te para o ple ná rio do Se na -
do, ten tan do dar uma con tri bu i ção ma i or e ti ran do dú -
vi das so bre o in te res se do Cen tro-Oeste em re la ção a 
um res pe i to cons ti tu ci o nal que de ve ria ha ver. Infe liz -
men te, não con se gui mos vi a bi li zá-lo na Co mis são de
Orça men to pe las nu an ces de ar ti cu la ção, de or ga ni -

za ção e até pela in fluên cia que al gu mas Ban ca das
têm tido ao lon go de to dos es ses anos. Com pre en di
per fe i ta men te que V. Exª ja ma is ten tou tra zer qual -
quer mi lí me tro de pri vi lé gio para o Cen tro-Oeste ou
pra ti car qual quer ato de dis cri mi na ção à re gião Nor -
des te do Bra sil. Enten do que V. Exª tem toda ra zão,
por que o di nhe i ro que já foi li be ra do ao lon go des ses
anos para a seca do Nor des te tal vez já des se para ter
le va do água até a Eu ro pa. Infe liz men te, te mos de
lem brar a fra se de al guns ex-presidentes da Re pú bli -
ca, que di zem que, de cada cem re a is, só dez che ga -
vam à pon ta. É o re tra to de um Bra sil que não res pe i -
tou e não va lo ri zou bem seus re cur sos. O Cen -
tro-Oeste, que ti nha a ima gem de re gião mais po bre
do Bra sil, onde pre do mi na vam a do en ça de Cha gas e 
uma si tu a ção de po bre za ab so lu ta, le van tou a ca be ça 
e foi à luta. Con se guiu, as sim, cons tru ir um mo de lo de 
agri cul tu ra que o Bra sil in te i ro con si de ra, e está lu tan -
do com toda le gi ti mi da de por um re cur so es ta be le ci -
do como pre ce i to cons ti tu ci o nal. Por tan to, mi nha so li -
da ri e da de ple na ao pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Agra de ço o apar te do Se na dor Tião Vi a na, que in -
cor po ro a meu pro nun ci a men to.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet, tam -
bém do Cen tro-Oeste.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que ro cum pri men tá-lo efu si -
va men te. Como Re la tor do Orça men to para 1999,
sen ti na pele as di fi cul da des para que brar a tra di ção
de não se res pe i tar a Cons ti tu i ção com re la ção ao
Cen tro-Oeste. Foi emen da de Re la tor que des ti nou
re cur sos ao Cen tro-Oeste, mais pre ci sa men te ao
Esta do que V. Exª tão bem re pre sen ta nes ta Casa – o
nos so Esta do-irmão, Mato Gros so –, para Mato Gros -
so do Sul, Go iás e o Dis tri to Fe de ral. Este ano, tam -
bém como mem bro da Co mis são de Orça men to, sin -
to as mes mas di fi cul da des que V. Exª está sen tin do.
Qu e ro di zer a V. Exª que a nos sa luta não é con tra nin -
guém, mas a fa vor do Cen tro-Oeste. Pre ten de mos
ape nas que se res pe i te o pre ce i to cons ti tu ci o nal, e
isso deve par tir até da men sa gem do Po der Exe cu ti -
vo, que tem de cum prir a Cons ti tu i ção. Re cor do-me
que, no Orça men to que tive a hon ra de re la tar, não
veio nada, es ta vam qua se ze ra dos os re cur sos para o 
Cen tro-Oeste; e a Ban ca da da que la re gião, jun to co -
mi go, teve de fa zer in gen tes es for ços para do tar a
peça or ça men tá ria de re cur sos que hoje es tão sen do
ou de vem ser li be ra dos, em bo ra com os re in ci den tes
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atra sos com que se cum pre o Orça men to nes te País.
Qu e ro tam bém di zer, para que não pa i re dú vi da al gu -
ma, que es sas re giões têm de es tar uni das pe las
suas pró pri as ne ces si da des, pela sua pró pria na tu re -
za, por que são as re giões que re fle tem as de si gual -
da des nes te País e que pre ci sam ser be ne fi ci a das.
São as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro Oes te. Tan -
to é ver da de que o cons ti tu in te de 1988 pre o cu pou-se 
com o as sun to. Isso que está na Cons ti tu i ção e que V.
Exª re cla ma, em nome do seu Esta do e em nome do
Cen tro-Oeste – e V. Exª não está fa lan do só por Mato
Gros so, V. Exª está fa lan do por to dos os Esta dos que
com põem o Cen tro-Oeste –, isso tudo é pro du to da
união da clas se po lí ti ca do Nor te, Nor des te e do Cen -
tro-Oeste du ran te a ela bo ra ção da Cons ti tu i ção de
1988. Eu era pre si den te da Su de co, co lo quei fa i xas
nas ruas de Bra sí lia. Eram 292 par la men ta res e uma
só von ta de para de fen der es sas três Re giões do
País. Des se es for ço con jun to re sul tou o pre ce i to
cons ti tucio nal que V. Exª ci tou tam bém: os fun dos do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oeste. Qu e ro cum pri -
men tá-lo e me so li da ri zar com V. Exª nes sa luta que
está tra van do den tro da co mis são para dar ao
Centro-Oeste aqui lo a que ele tem di re i to. Pa ra béns a
V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet. 

Qu e ro de i xar cla ro, Sr. Pre si den te, que não te -
mos ab so lu ta men te ne nhum in te res se em atra sar a
vo ta ção do Orça men to da União, até por que é uma
ne ces si da de que ele seja vo ta do o mais ra pi da men te
pos sí vel. No en tan to, quan to ao tema que exa mi na -
mos, va mos exi gir que o Se na do, que a Câ ma ra, que
o Con gres so Na ci o nal te nha au to-estima e que res -
pe i te suas pró pri as de li be ra ções. Se fo mos nós que
es ta be le ce mos, como pre ce i to cons ti tu ci o nal, que o
que está na Lei das Di re tri zes Orça men tá ri as tem que 
ser cum pri do, que res pe i te mos as nos sas pró pri as
de ci sões.

Qu e ro con clu ir meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te, fa zen do um aler ta, cha man do a aten ção do
Go ver no bra si le i ro para a di fí cil si tu a ção em que se
en con tram os as sen ta dos da re for ma agrá ria, que fo -
ram lu di bri a dos em meu Esta do, Mato Gros so, com
re la ção aos re cur sos do Pro naf. 

Lá, in fe liz men te, o Incra foi in con se qüen te, pois, 
não ten do re cur sos para fa zer a vis to ria nos as sen ta -
men tos da re for ma agrá ria, pe diu aos as sen ta dos
que pa tro ci nas sem as diá ri as e as pas sa gens dos
téc ni cos da que le ór gão pú bli co, des de se tem bro do
ano pas sa do, para que os pro je tos do Incra fos sem
ela bo ra dos. Pos te ri or men te, o Incra so li ci tou, em ní -

vel na ci o nal, R$22 mi lhões para a ques tão dos cré di -
tos do Pro naf no Esta do de Mato Gros so. Esses re -
cur sos fo ram com ple men ta dos com mais R$13 mi -
lhões – R$35 mi lhões, por tan to.

Mais re cen te men te, no dia 12 de ja ne i ro, fi ze -
mos uma re u nião com a Su pe rin ten dên cia do Ban co
do Bra sil, com a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na
Agri cul tu ra e che ga mos à con clu são de que a ne ces -
si da de do Esta do de Mato Gros so é mu i to ma i or.
Aque les que pa ga ram as diá ri as dos fun ci o ná ri os do
Incra, os pró pri os tra ba lha do res ru ra is, têm uma ne -
ces si da de mu i to ma i or: che ga a mais de R$68 mi -
lhões.

Trou xe mos o as sun to para ser dis cu ti do em ní -
vel na ci o nal. Con ver sa mos aqui com o Mi nis tro da
Casa Ci vil, Pe dro Pa ren te, e le va mos o as sun to ao
Mi nis tro in te ri no da Re for ma Agrá ria, Dr. José
Abraão, ape lan do no sen ti do de que se bus cas se
com ur gên cia uma so lu ção para o aten di men to do
Esta do de Mato Gros so. Fo mos in for ma dos pelo Mi -
nis tro José Abraão que já se en con trou, na te o ria,
uma so lu ção para a li be ra ção dos re cur sos para os
as sen ta dos da re for ma agrá ria em meu Esta do. Esta -
mos tor cen do para que essa so lu ção ve nha o mais rá -
pi do pos sí vel.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, o tem po de V. Exª está es go -
ta do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Ape nas con ce de rei esse apar te, Sr. Pre si den te.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se rei bre -
ve, Sr. Pre si den te. Foi men ci o na do que o INCRA de
Mato Gros so se ria res pon sá vel por essa si tu a ção, o
que não é ve rí di co. O va lor de R$23 mi lhões – não
são R$22 mi lhões – foi es ta be le ci do pelo Go ver no
Fe de ral na dis tri bu i ção dos re cur sos do Pro naf para
to dos os Esta dos. Esse va lor su biu para R$35 mi -
lhões, fo ram con tra ta dos R$35 mi lhões. O pro ble ma
é que os re cur sos do Pro naf são in su fi ci en tes para
aten der à de man da na ci o nal. Em vez de ata car este
ou aque le, te mos que nos unir para ob ter o au men to
dos re cur sos des ti na dos ao Pro naf em todo o Bra sil;
te mos que con se guir que o Go ver no Fe de ral in je te
mais re cur sos nes se pro gra ma. O Go ver no Fe de ral
to mou uma me di da mu i to acer ta da ao cri ar, em cada
Esta do, con se lhos do Pro naf, pre si di dos por pes soa
in di ca da pelo Go ver na dor do Esta do – o Go ver no do
Esta do tem par ti ci pa ção nes se con se lho, tem mem -
bros nes se con se lho que aju dam a de ci dir. O que
hou ve em Mato Gros so é que foi di vul ga do que exis ti -
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am re cur sos à von ta de para o Pro naf. Com isso, in -
cen ti vou-se – prin ci pal men te a Se cre ta ria da Agri cul -
tu ra e a Ema ter – a ela bo ra ção de pro je tos. Incen ti va -
dos pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra, to dos as sim pro -
ce de ram, mas na úl ti ma hora não ha via re cur sos su fi -
ci en tes. Isso, no en tan to, não ocor reu por cul pa
INCRA lo cal, mas por que o Go ver no Fe de ral es ta be -
le ceu uma cota para cada Esta do. A cota de Mato
Gros so era de R$23 mi lhões, de po is acres ci da para
R$35 mi lhões, en quan to te mos mais de R$80 mi -
lhões em pro je tos no Esta do. Ouvi a fala do Go ver na -
dor a res pe i to des se as sun to, Se na dor Ante ro. La -
men ta vel men te, foi uma fala equi vo ca da, pois o
INCRA não tem qual quer res pon sa bi li da de so bre
isso. Mu i to pelo con trá rio: fez o pos sí vel e o im pos sí -
vel para aten der a toda a de man da do Esta do. Ago ra
o pro ble ma está aqui, em Bra sí lia. Já es ti ve mos no
Mi nis té rio fa lan do a res pe i to do as sun to com vá ri as
áre as do Go ver no, que es tão bus can do uma so lu ção. 
Por tan to, de ve mos co brar é aqui, do Mi nis té rio e do
Go ver no Fe de ral, para que haja re cur sos à von ta de
para se rem aten di dos os pe que nos pro du to res de
Mato Gros so e de todo o Bra sil, prin ci pal men te os as -
sen ta dos pela re for ma agrá ria. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Ao re gis trar o apar te de V. Exª, que ro di zer que
re al men te o Incra não tem qual quer res pon sa bi li da de
nis so: o Incra de lá, in fe liz men te, tem to tal res pon sa -
bi li da de. O Incra de ve ria ter en ca mi nha do os pro je tos
exis ten tes em Mato Gros so em se tem bro. O Incra foi
a es ses as sen ta men tos pa tro ci na do pe los pró pri os
tra ba lha do res. Eu par ti ci pei da re u nião com a Fe de ra -
ção dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra e ouvi isso dos
pró pri os tra ba lha do res, bem como do ge ren te do
Ban co do Bra sil, Dr. Joel, re pre sen tan te do su pe rin -
ten den te da que la en ti da de, que até aque le mo men to
da re u nião o Ban co do Bra sil não ha via se quer re gis -
tra do a so li ci ta ção do Incra. Ape nas de po is da nos sa
re u nião foi en ca mi nha do um ofí cio – cuja có pia te nho
em mãos –, as si na do pelo Sr. Cló vis Fi gue i re do Car -
do so, re pre sen tan te do Incra, ao ga bi ne te do Mi nis tro
da Re for ma Agrá ria. Isso ocor reu no dia 12 de ja ne i ro
de 2000, por tan to, há pou cos dias, quan do já de ve ria
ter sido fe i to em se tem bro. Por tan to, no dia 12 de ja -
ne i ro de 2000, ele re co nhe ceu que er rou e que de ve -
ria ter en ca mi nha do os ple i tos. 

Se os re cur sos vão ser ob ti dos, é ou tro pro ble -
ma. De qual quer for ma, o Incra de ve ria ter fe i to esse
en ca mi nha men to em se tem bro. Re ce beu diá ri as dos
tra ba lha do res para fa zê-lo e só en ca mi nhou no dia 12 
de ja ne i ro de 2000, in fe liz men te.

Por isso, con cluo no sen ti do de que não é qual -
quer res pon sa bi li da de: é toda a res pon sa bi li da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, 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) – Com a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, o Lí der Ja der Bar ba lho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como 
Lí der, para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na ses são de on tem tive
a opor tu ni da de de abor dar a ques tão re la ti va à es pe -
cu la ção so bre a ex tin ção do Ban co da Ama zô nia ou a
pos sí vel fu são da que la ins ti tu i ção de de sen vol vi men -
to com a Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da
Ama zô nia – SUDAM.

Ontem, como in for mei à Casa, pro cu rei o Mi nis -
tro da Inte gra ção Na ci o nal, Fer nan do Be zer ra, que me
in for mou que no âm bi to do seu Mi nis té rio não ha via
ne nhum es tu do a res pe i to da ques tão. À no i te, apro ve -
i tan do o en con tro no Pa lá cio da Alvo ra da, onde vá ri os
dos Srs. Se na do res es ta vam pre sen tes – fun da men -
tal men te os mem bros da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, o Pre si den te da Casa e os Srs. Lí de res –, tive 
a opor tu ni da de de in da gar o Mi nis tro da Fa zen da, Pe -
dro Ma lan, a res pe i to do as sun to. Re ce bi de S. Exª a
mes ma in for ma ção: que não exis te ne nhum es tu do e
que qual quer es tu do que hou ves se nes se sen ti do, ine -
vi ta vel men te, pas sa ria pelo Con gres so, ocor re ri am au -
diên ci as pú bli cas, par ti cu lar men te au diên cia das li de -
ran ças das Re giões Nor te e Nor des te, caso vi es se a
ser am pli a do esse es tu do até o Ban co do Nor des te. 

Mas, pre o cu pa do com o tema, Sr. Pre si den te,
par ti cu lar men te com a re per cus são no meu Esta do,
onde li de ran ças ad mi nis tra ti vas e em pre sa ri a is, fun ci -
o ná ri os do Ban co da Ama zô nia e da Su dam se mo bi li -
zam no sen ti do de ob ter um es cla re ci men to, pedi uma
au diên cia ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Quis
ob ter de Sua Exce lên cia in for ma ção a res pe i to do as -
sun to. O Pre si den te me in for mou que, ao lan çar o Pro -
gra ma de Re for mu la ção de Ta xas de Ju ros – es sas ta -
xas on tem fo ram ob je to de de ba te pelo Ple ná rio do Se -
na do – em re la ção ao FNO e ao Fun do Cons ti tu ci o nal
para o Cen tro-Oeste, es tu dos ocor re ri am no sen ti do
da mo der ni za ção de ór gãos como o Ban co da Ama zô -
nia e o Ban co do Nor des te, mas que não ha via, da par -
te do Go ver no, in te res se na ex tin ção des ses ór gãos,
que são da ma i or im por tân cia par ti cu lar men te no in te -
ri or da Ama zô nia e no in te ri or do Nor des te. 

Faço, por tan to, esse re gis tro, Sr. Pre si den te,
como com ple men ta ção ao de ba te ocor ri do on tem
nes te Ple ná rio, no sen ti do de es cla re cer que bus quei
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in for ma ções com o Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal e
com o Mi nis tro da Fa zen da, a quem os ban cos es tão
vin cu la dos, e, não sa tis fe i to, fui bus car in for ma ção
com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Por tan to,
cre io que esse epi só dio está en cer ra do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 61,
de 2000 (nº 103/2000, na ori gem), de 18 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no va -
lor equi va len te a até du zen tos e cin qüen ta mi lhões de 
dó la res nor te-americanos, de prin ci pal, des ti na da ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Me lho ria e
Expan são do Ensi no Mé dio – PROMED –1ª fase.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item úni co:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra)
(Vo ta ção no mi nal)

Qu in to e úl ti mo 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 15-A, de 1998 (Subs ti tu ti vo
nº 627/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti -
tu i ção Fe de ral (li mi te de gas tos com le gis la -
ti vos mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 2, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Fre i re, Anto nio Car los Va la da res e Ro me -
ro Jucá, e abs ten ções dos Se na do res Mo -
za ril do Ca val can ti e Edu ar do Su plicy.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis po si ti vo no art. 358 do re gi men to in ter -
no, trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são da ma té ria, po den do 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.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o re la tó rio do Se na dor Jef -
fer son Pé res deve me re cer o meu voto e o meu apo io, 
mas gos ta ria de fa zer uma úni ca ob ser va ção quan to
aos pe que nos Mu ni cí pi os, onde se es ta be le ce um va -
lor de 8% do or ça men to mu ni ci pal para a ma nu ten ção 
das Câ ma ras.

Um mu ni cí pio que ti ver que con su mir 8% do or -
ça men to para pa gar o sa lá rio dos ve re a do res – ima gi -
ne mos que a Câ ma ra pos sua sete ve re a do res – e dos 
seus as ses so res é um mu ni cí pio ab so lu ta men te de -
pen den te de re cur sos, o que não jus ti fi ca ria a sua
exis tên cia. Acre di to que o cri té rio mais cer to se ria vi a -
bi li zar mu ni cí pi os que des pen des sem com as Câ ma -
ras Mu ni ci pa is, no má xi mo, 3% da sua re ce i ta. O mu -
ni cí pio que não pu des se man ter uma câ ma ra com 3% 
de suas re ce i tas mu ni cí pio não se ria, e te ria que se
vin cu lar à ad mi nis tra ção de um mu ni cí pio pró xi mo ou
a uma des cen tra li za ção da ad mi nis tra ção es ta du al.

No en tan to, como esse pro je to sig ni fi ca um
avan ço em re la ção à si tu a ção exis ten te, con ta com o
meu apo io e o meu voto.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro
Dias e, pos te ri or men te, aos no bres Se na do res Ma ri -
na Sil va e Edu ar do Su plicy.

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, peço a pa la vra para ma ni fes tar apo io 
a essa pro pos ta, nos ter mos do voto apre sen ta do
pelo Re la tor, Se na dor Jef fer son Pé res, por con si de rar 
ab so lu ta men te ne ces sá ria a re fe ri da re gu la men ta -
ção.

Há abu sos in dis cu tí ve is que são pra ti ca dos em
mu i tos mu ni cí pi os e, sem dú vi da, essa pro pos ta li mi ta 
e por cer to evi ta o co me ti men to de abu sos que são
sem pre re pu di a dos pela po pu la ção. Con si de ro, in clu -
si ve, que nos ca sos de ca pi ta is do por te de São Pa u lo 
e Rio de Ja ne i ro 3% é exa ge ro.

De qual quer for ma, é um avan ço sig ni fi ca ti vo
que cer ta men te co i bi rá a prá ti ca de abu sos inad mis -
sí ve is, já que, es pe ci al men te nos mu ni cí pi os me no -
res, os or ça men tos são es cas sos e a apli ca ção dos
re cur sos de ve-se dar de for ma cor re ta e ho nes ta, le -
van do-se em con si de ra ção a re la ção cus to-benefício. 
De ve-se exi gir tam bém a exem pla ri da de da ação das
au to ri da des po lí ti cas, que de vem, in clu si ve, ad mi tir
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sa cri fí ci os em be ne fí cio da po pu la ção em um País,
que exi ge sa cri fí ci os imen sos es pe ci al men te da po -
pu la ção tra ba lha do ra.

Sem dú vi da, é mu i to pou co. É pre ci so con si de -
rar aqui o ques ti o na men to que fa zem ve re a do res, ho -
mens de im pren sa e po pu la res a res pe i to des sa
ques tão em de ba te no Se na do Fe de ral. Ouvi ques ti o -
na men tos de di ver sos se to res: por que só as Câ ma -
ras de Ve re a do res? Por que ape nas se atin ge a ins -
tân cia pri me i ra do Po der Le gis la ti vo com essa re gu la -
men ta ção, com essa li mi ta ção? E fo ram além: o Se -
na do não gas ta de ma is? Não há mor do mi as em ex -
ces so no Po der Le gis la ti vo Fe de ral? 

Esses são os ques ti o na men tos do ci da dão do
País. Não va mos dis cu tir, nes te mo men to, o mé ri to
des sa ava li a ção po pu lar. Mas tra ta-se de ava li a ção
que, de modo ge ral, se faz a res pe i to do que ocor re
no Po der Le gis la ti vo em to das as ins tân ci as, das Câ -
ma ras de Ve re a do res ao Se na do Fe de ral. E isso nos
obri ga a to mar uma po si ção.

Cre io ser opor tu no ini ci ar mos es tu dos que vi -
sem re du zir des pe sas do Po der Le gis la ti vo.

Apre sen tei, é cla ro que sem gran des pre ten -
sões, pro pos tas que têm por ob je ti vo al te rar o con ce i -
to de re pre sen ta ti vi da de, mo di fi can do o nú me ro de
Par la men ta res no País em to das as ins tân ci as – Câ -
ma ra de Ve re a do res, Assem bléia Le gis la ti va, Câ ma -
ra dos De pu ta dos, abrin do tam bém es pa ço para dis -
cus são no que diz res pe i to ao Se na do Fe de ral.

Essa não é uma ques tão ape nas de eco no mia;
a pro pos ta é de se re pen sar o Po der Le gis la ti vo por
meio de uma dis cus são so bre o con ce i to de re pre sen -
ta ti vi da de. Não se tra ta de com pro me ter os in te res -
ses e os ob je ti vos de Esta dos me no res em be ne fí cio
de Esta dos ma i o res, nem dos Esta dos do Nor des te
em be ne fí cio dos do Su des te. O que es ta mos pro pon -
do é uma am pla dis cus são para que pos sa mos che -
gar à re pre sen ta ti vi da de com pa tí vel com as as pi ra -
ções da so ci e da de bra si le i ra. Pre ten de mos re a li zar
um de ba te que leve ao avan ço da qua li da de da re pre -
sen ta ção po pu lar. É cla ro que ha ve rá eco no mia, o
que, in dis cu ti vel men te, é uma ne ces si da de em to dos
os se to res da ati vi da de pú bli ca. Pre ci sa mos mo der ni -
zar a ins ti tu i ção pú bli ca no País.

Essa dis cus são diz res pe i to ao mo de lo po lí ti co
vi gen te, que é in com pa tí vel com a re a li da de na ci o nal. 
Pro po mos re for mas em to dos os se to res da ati vi da de
pú bli ca bra si le i ra – do Exe cu ti vo ao Ju di ciá rio. Não
po de mos, de for ma al gu ma, ig no rar a nos sa res pon -
sa bi li da de de aten der mos à ne ces si da de – a meu ver, 
im pe ri o sa – de pro mo ver pro fun da re for ma no Po der
Le gis la ti vo bra si le i ro, re pi to, em fa vor da qua li da de,
da mo der ni za ção, para fi car mos mais pró xi mos das
as pi ra ções da so ci e da de bra si le i ra, por que de las es -
ta mos dis tan ci a dos, in dis cu ti vel men te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o nos so voto é fa vo rá -
vel a essa pro pos ta, mas o nos so de se jo é que se ini -

cie, nes te ano, no Con gres so Na ci o nal, o de ba te em
fa vor de mu dan ças pro fun das no nos so sis te ma de
re pre sen ta ção, pro mo ven do al te ra ções que nos pos -
sam le var à mo der ni za ção do pro ces so le gis la ti vo
com eco no mia e ga nho de qua li da de.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
como fa lei an te ri or men te, o de ba te so bre essa Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção é mu i to im por tan te,
bem como o é o ins tru men to le gal que es ta mos apro -
van do no sen ti do de co lo car um fre io no abu so pra ti -
ca do pelo Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal no que se re fe -
re à re mu ne ra ção dos Srs. Ve re a do res. 

No en tan to, essa dis cus são não pode ser en ten -
di da, em ab so lu to, tan to pela so ci e da de quan to pelo
Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal, como uma afron ta à au -
to no mia do Le gis la ti vo nem como uma me di da para
des ca rac te ri zá-lo, des res pe i tá-lo ou para pre te rir sua
im por tân cia no pro ces so de mo crá ti co que se tem
con fi gu ra do no nos so País.

É bom que se faça essa res sal va por que a dis -
cus são da mo ra li za ção do Po der Le gis la ti vo ge ral -
men te vem acom pa nha da de uma cer ta dose de sim -
plis mo que, mu i tas ve zes, leva par te da so ci e da de a
en ten der que se po de ria pre te rir essa ins ti tu i ção de -
mo crá ti ca e que me lhor se ria se ela não exis tis se,
pois, não exis tin do, não ca u sa ria pre ju í zo. Não par ti -
lho des sa tese, pois acre di to que as ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas pre ci sam fun ci o nar e que a exis tên cia de
um Le gis la ti vo res pe i ta do faz com que a so ci e da de o
con si de re im por tan te para a cons tru ção dos con sen -
sos, para a apro va ção das leis e para es ta be le cer o
diá lo go en tre as es tru tu ras que não são per meá ve is
pela so ci e da de, no caso, o Exe cu ti vo mu ni ci pal. 

Por tan to, essa dis cus são, lon ge de co lo car o
Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal numa si tu a ção de di fi cul -
da de, de puro achin ca lha men to, visa exa ta men te o
con trá rio: se o Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal fun ci o nar
de acor do com a re a li da de so ci al e eco nô mi ca e com
o in te res se ma i or da so ci e da de, ge ran do o bom fun ci -
o na men to do po der mu ni ci pal, com cer te za ele será
for ta le ci do e res pe i ta do por essa so ci e da de e, até
mes mo, de fen di do por ela. 

No en tan to, se con ti nu ar mos com a ve lha prá ti -
ca, com pre fe i tu ras que não re a li zam ações fun da -
men ta is nas áre as de sa ú de, edu ca ção, ge ra ção de
em pre go por que des vi am seus re cur sos para pa gar
sa lá ri os de Ve re a do res, aí, sim, es ta re mos en fra que -
cen do esse elo im por tan te da de mo cra cia no pla no lo -
cal e per mi tin do que ele seja com ple ta men te des res -
pe i ta do e achin ca lha do, por que a so ci e da de verá os
mem bros do Le gis la ti vo como um ban do de pa ra si tas
que só se in te res sam em apro var o au men to de seus
pró pri os sa lá ri os, em de tri men to do in te res se pú bli co, 
do in te res se da so ci e da de. 
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Para evi tar abu sos, foi ins ti tu í da a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 1, es ta be le cen do que o Po der Le -
gis la ti vo mu ni ci pal só pode gas tar até 5% do or ça -
men to das pre fe i tu ras, bem como que os Ve re a do res
só po de ri am per ce ber até 75% da re mu ne ra ção de
um De pu ta do Esta du al. Infe liz men te, esse ins tru men -
to não con se guiu efe ti var-se, pois fo ram cri a das fór -
mu las para bur lar essa pre ten são. 

Hoje, o que se pre ten de com o subs ti tu ti vo, com
os avan ços apre sen ta dos pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos e por esta Casa, com o tra ba lho re a li za do pelo
nos so que ri do Se na dor Jef fer son Pé res, é evi tar que
a so ci e da de bra si le i ra crie me ca nis mos não ape nas
de an ti pa tia, mas de achin ca lha men to, de des res pe i -
to e de des mo ra li za ção pelo fun ci o na men to do Le gis -
la ti vo mu ni ci pal.

O Se na dor Ro ber to Re quião ex pôs que, em al -
gu mas lo ca li da des, po de ria não ha ver nem a pos si bi -
li da de da re mu ne ra ção. É uma dis cus são a ser fe i ta.
E pa re ce-me que S. Exª le van tou a idéia de um con -
sór cio, pro pos ta que pre ci sa ser apro fun da da. 

No mo men to, es ta mos con tri bu in do para o for ta -
le ci men to das ins ti tu i ções e da de mo cra cia, quer no
pla no fe de ral, quer na es fe ra lo cal. E isso só po de rá
acon te cer se a so ci e da de co me çar a ver com res pe i to 
o fun ci o na men to des se Po der, por que hoje, como ele
fun ci o na, até pela ex pe riên cia que tive quan do era
ve re a do ra, di an te das ir re gu la ri da des que vêm sen do
pra ti ca das, as qua is, gra ças a Deus, tive a opor tu ni -
da de de de nun ciá-las e de até mes mo en trar na Jus ti -
ça con tra elas, não con tri bui para o seu fortale ci men to.

De sor te que, hoje, o Con gres so Na ci o nal está 
ofe re cen do um ins tru men to à so ci e da de, que con -
tri bui para o bem e para a mo ra li za ção da que les
que que rem fa zer da fun ção do le gis la dor, seja no
pla no na ci o nal ou no pla no lo cal, um ins tru men to a
fa vor da re a li za ção do in te res se pú bli co com re la -
ção à for ma de fa zer po lí ti ca, que é a de es ta be le cer 
con sen sos e de re sol ver pro ble mas apre sen ta dos
pela soci e da de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, que ro ma ni fes tar meu apo io ao pa re cer do subs ti -
tu ti vo do Se na dor Jef fer son Pé res, mas tam bém as si -
na lar que con si de ro que os li mi tes aqui es ta be le ci dos
são até ma i o res que os re co men dá ve is.

Fui Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal, em
1989/90, no Mu ni cí pio de São Pa u lo, e lem bro-me
mu i to bem que, na que la oca sião, po dia di ri gir os tra -
ba lhos da Câ ma ra Mu ni ci pal, en tão com pos ta de 53
ve re a do res, com um or ça men to que cor res pon dia a
1% do to tal do or ça men to mu ni ci pal. Era per fe i ta men -
te pos sí vel ad mi nis trar. A Câ ma ra Mu ni ci pal pres tou
mu i to bem os seus ser vi ços, in tro du zin do todo o sis te -
ma de in for ma ti za ção, or ga ni zan do di ver sas re for -

mas e, ao mes mo tem po, en xu gan do os seus qua -
dros, tor nan do efi ci en te os tra ba lhos do Le gis la ti vo
Mu ni ci pal. Com re la ção à par te dis po ní vel para cada
ve re a dor, hou ve até um acrés ci mo re la ti vo às res pec -
ti vas as ses so ri as, for ta le cen do-se, as sim, o tra ba lho
de su por te, de apo io ao Le gis la ti vo, in clu si ve com a
in for ma ti za ção da Câ ma ra. Mas não se pre ci sou gas -
tar mais do que isso. 

No or ça men to do ano 2000, no Mu ni cí pio de
São Pa u lo, está se pre ven do 2,4% de um to tal de
R$ 7,5 bi lhões do or ça men to do mu ni cí pio; con si de -
ro esse mon tan te até um exa ge ro. Nes se mes mo
or ça men to, es tão pre vis tos, para a Câ ma ra Mu ni ci -
pal, R$ 180 mi lhões e para o iní cio do Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, no Mu ni cí pio de São
Pa u lo, R$ 74 mi lhões. Acho um exa ge ro que a Câ -
ma ra Mu ni ci pal gas te R$ 180 mi lhões e ape nas R$
74 mi lhões para o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma que,
as so ci a do à edu ca ção, be ne fi ci a rá, apro xi ma da -
men te 194 mil fa mí li as que estão hoje sen do cl de sas -
si fi ca das como po ten ci a is be ne fi ciá ri as do be ne fí ci o -
enhado pela pro pos ta apro va da, no âm bi to da Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São Paulo. 

Nos mu ni cí pi os me no res, como por exem plo o
Mu ni cí pio de Be tim, em Mi nas Ge ra is, cujo caso mo ti -
vou o Se na dor Espe ri dião Amin a apre sen tar essa
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, os gas tos es ta -
vam sen do em pro por ção mu i to além de 2, de 3, de
5%. De tal ma ne i ra que gas tar 5% já era até mu i to
ele va do. O Se na dor Jef fer son Pé res le vou em con si -
de ra ção as pro po si ções da Câ ma ra dos De pu ta dos,
que pro cu ra ram le var em con ta a re a li da de dos mu ni -
cí pi os de di ver sos ta ma nhos. Esta be le ce-se não o
ide al, mas, pelo me nos, um teto que vai dis ci pli nar os
abu sos que vi nham sen do co me ti dos. Por tan to, essa
pro pos ta, ori gi nal men te do Se na dor Espe ri dião Amin, 
al te ra da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que re ce be pa -
re cer fa vo rá vel do Se na dor Jef fer son Pé res, me re ce
o nos so apo io. 

Vo ta rei a fa vor.
O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ernan des Amo rim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nes ta Casa há vá ri os Se na do -
res que já fo ram pre fe i tos, in clu si ve V. Exª, hoje Pre si -
den te do Se na do, por tan to, sa bem que essa ques tão
de re pas ses às câ ma ras mu ni ci pa is tem pro vo ca do
mu i ta dor de ca be ça nos pre fe i tos. Por isso, era ne -
ces sá rio que se re gu la men tas se es ses re pas ses.
Esse pro je to veio em uma hora opor tu na. Eu, que fui
pre fe i to, já sen ti na pele a pres são de ve re a do res e
sei que na câ ma ra le gis la ti va as mor do mi as ul tra pas -
sa vam, às ve zes, os in te res ses da ad mi nis tra ção do
Exe cu ti vo. Por tan to, faz-se ne ces sá ria essa re gu la -
men ta ção, não só, como dis se bem o Se na dor Su -
plicy, por que es tão em quan ti da de aci ma dos va lo res
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ne ces sá ri os para que os po de res le gis la ti vos se exer -
ci tem, pos sam fun ci o nar, mas tam bém por que é pre -
ci so se re gu la men tar a ques tão das vi las que se
trans for mam em mu ni cí pi os.

Vi si tei a Ba hia, onde vi las com mi lha res de ha bi -
tan tes ain da não são mu ni cí pi os. No meu Esta do,
Ron dô nia, há ci da des com me nos de mil ha bi tan tes
cuja câ ma ra de ve re a do res con so me, às ve zes, 20,
25% do or ça men to, co lo can do o pre fe i to em ris co,
que de i xa de fa zer os in ves ti men tos prin ci pa is – edu -
ca ção e sa ú de – para pa gar ve re a do res. Essa re gu la -
men ta ção de i xa rá os pre fe i tos com sub sí di os para re -
gu la men tar es ses re pas ses. O Pre si den te do Se na do 
é ba i a no, foi go ver na dor e pre fe i to e sabe do que es -
tou fa lan do. Apro ve i to, as sim, a opor tu ni da de para
pa ra be ni zar a Ba hia por não de i xar que vi las com mil,
dois mil ha bi tan tes pas sem à con di ção de ci da des,
por que, do con trá rio, o Go ver no Fe de ral e o Esta do
vão ter gas tos, de i xan do o mu ni cí pio de apli car re cur -
sos nas ati vi da des es sen ci a is para gas tar com o po -
der le gis la ti vo. É pre ci so que se jam iden ti fi ca dos os
mu ni cí pi os que não têm a quan ti da de de ha bi tan tes
mí ni ma ne ces sá ria para se rem con si de ra dos como
tal. Os mu ni cí pi os as sim iden ti fi ca dos se rão re con du -
zi dos à con di ção de vi las, po den do, fu tu ra men te, che -
gar ver da de i ra men te à con di ção de mu ni cí pi os. Des -
sa for ma, es ta re mos con ten do o des per dí cio de di -
nhe i ro pú bli co.

Res sal to ain da que, às ve zes, nós, Se na do res
des ta Casa, so mos con trá ri os à po si ção do Pre si den -
te da Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
cor tou vá ri as van ta gens e mor do mi as da Casa. Mas,
se for fe i to um le van ta men to, con clu i re mos que o Se -
na do da Re pú bli ca gas ta hoje tal vez 60% do que gas -
ta va há cin co ou oito anos, por que se pro cu rou fa zer
eco no mia de re cur sos, e é isso que deve ser fe i to não
só aqui den tro do Se na do, mas tam bém em to das as
câ ma ras e as sem bléi as le gis la ti vas. 

No ano pas sa do, por exem plo, Sr. Pre si den te,
de i xei de en vi ar car tão de Na tal aos meus ele i to res,
por que não tive re cur sos para tal. Anti ga men te,
aqui se fa zia car tão de Na tal e im pres sos, va mos di -
zer, es can ca ra da men te, mas hoje to dos es ses gas -
tos fo ram cor ta dos. Por que cor tar aqui e não cor tar
nas câ ma ras de ve re a do res e nas as sem bléias le -
gis la ti vas? 

Essa ini ci a ti va me re ce, en tão, meus pa ra béns.
Sou fa vo rá vel a esse pro je to e é isso que te mos que
fa zer aqui nes ta Casa.

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

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro em pri me i ro lu gar
ma ni fes tar o meu sen ti men to de apre ço e con si de -

ra ção pe los Ve re a do res de todo o Bra sil e, em es -
pe ci al, pe los Ve re a do res do Ama pá, um Esta do pe -
que no, onde a re la ção di re ta dos par la men ta res fe -
de ra is e mu ni ci pa is é cer ta men te mu i to mais pró xi -
ma do que em Mu ni cí pi os e Esta dos ma i o res.

Assim sen do, con si de ro re le van tes e ex tre ma -
men te im por tan tes os tra ba lhos pres ta dos pe las Câ -
ma ras Mu ni ci pa is. Cos tu mo di zer que as Câ ma ras de
Ve re a do res fun ci o nam como pá ra-choque nas re la -
ções da so ci e da de com o po der pú bli co, sen do, em
ge ral, a por ta de en tra da do ci da dão ao po der pú bli co
e ge ral men te são es pa ços ex tre ma men te de mo crá ti -
cos, com ra ras ex ce ções. Mas as Câ ma ras em ge ral
pro mo vem de ba tes pú bli cos com a co mu ni da de, que
po dem se fa zer pre sen tes para de fen der seus in te -
res ses jun to aos Ve re a do res e en ca mi nhar ao Pre fe i -
to e às de ma is au to ri da des os seus an se i os e ne ces -
si da des. 

To da via, por ou tro lado, con si de ro tam bém mu i -
to im por tan te que o Se na do da Re pú bli ca apro ve esta 
emen da na tar de de hoje, pois, se por um lado há
esse tra ba lho re le van te das Câ ma ras de Ve re a do res,
por ou tro lado, em mu i tos mu ni cí pi os do nos so País –
não se pode ne gar – há um re pas se ex tre ma men te
ge ne ro so, às ve zes até por de ma is exa ge ra do, dos
or ça men tos mu ni ci pa is para as Câ ma ras de Ve re a -
do res, o que pre ju di ca so bre ma ne i ra a exe cu ção
dos pro gra mas de in te res se da po pu la ção, das po lí -
ti cas pú bli cas mu ni ci pa is, uma vez q ue pro vo ca um
gran de des fal que nas ver bas dis po ni bi li za das nas
pre fe i tu ras.

Enten do que hou ve um es for ço do Con gres so
Na ci o nal para dis ci pli nar essa ques tão. Tam bém
con si de ro que o pro je to an te ri or apro va do pelo Se -
na do aten dia me lhor a es ses in te res ses, haja vis ta
que fi xa va o per cen tu al má xi mo de 3%. Con si de ro
exa ge ra do, ex tre ma men te ge ne ro so, 5% para os
mu ni cí pi os com mais de 500 mil ha bi tan tes. Se não
hou ver bom sen so, es ta re mos cri an do aqui no Con -
gres so Na ci o nal um mons tren go que vai, de cer ta
for ma, de vo rar os pre fe i tos das gran des ci da des.
Então, é pos sí vel que mais tar de te nha mos que vol -
tar a nos de bru çar so bre esta ma té ria e re ver este
per cen tu al infe ri or. 

Pa re ce que há um con sen so na Casa e no Con -
gres so Na ci o nal em se apro var esta ma té ria. E voto
fa vo ra vel men te por que acre di to que é um avan ço, é
um pas so à fren te. Mas não re sol ve o pro ble ma dos
gran des mu ni cí pi os. 

Além dis so, gos ta ria de acres cen tar que há tam -
bém uma ex pec ta ti va mu i to gran de nos Esta dos. Eu
ou via do Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, re cen te -
men te, numa re u nião com a Ban ca da do PDT, que há
a ex pec ta ti va dos Go ver na do res de que o Con gres so
Na ci o nal dis ci pli ne tam bém os re pas ses para as
Assem bléi as Le gis la ti vas. 
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Pa re ce que o Con gres so Na ci o nal está de
cer ta for ma te me ro so em en ca rar este pro ble ma
das Assem b léi as Le gis la ti vas. E os De pu ta dos
Esta du a is têm mais for ça jun to aos Con gres sis tas
do que os Ve re a do res. Por isso a emen da dos Ve -
re a do res avan çou e está hoje ten do sua vo ta ção
con clu í da. 

Mas é pre ci so, da mes ma for ma que se fez com
as Câ ma ras de Ve re a do res, no meu en ten di men to,
dis ci pli nar sem pu nir. Fui De pu ta do Esta du al an tes de 
vir ao Se na do – éra mos 24 De pu ta dos Esta du a is – e
o re pas se era ape nas de 3%. Então, é pos sí vel que
os Le gis la ti vos tra ba lhem den tro de li mi tes es ta be le -
ci dos, sim, pela Cons ti tu i ção Fe de ral, e é ne ces sá rio
que isso seja fe i to.

Con cla mo, por tan to, o Con gres so Na ci o nal e
suas li de ran ças para que avan ce mos tam bém nes se
de ba te so bre a re gu la men ta ção dos re pas ses dos
Go ver nos Esta du a is para as Assem bléi as Le gis la ti -
vas. Des ta for ma, es ta re mos con tri bu in do para que
tam bém nos Esta dos se pos sa ter mais dis po ni bi li -
da de de re cur sos para a exe cu ção das po lí ti cas pú -
bli cas.

Meu voto é fa vo rá vel, dis cor dan do de cer ta for -
ma dos per cen tu a is, prin ci pal men te do per cen tu al in -
fe ri or que foi es ta be le ci do. Acre di to que o me lhor se -
ria se pu dés se mos com bi nar a po pu la ção de cada
mu ni cí pio com a sua ar re ca da ção. Há mu ni cí pi os mu -
i to pe que nos, mas que têm uma gran de ar re ca da ção. 
Por tan to, 8% vão re pre sen tar, cer ta men te, um gran de 
re pas se das pre fe i tu ras para as Câ ma ras Mu ni ci pa is.
Há ou tros mu ni cí pi os gran des, po pu lo sos, mas que
têm uma re ce i ta pe que na, que vi vem ape nas do FPM. 
Isso cer ta men te tam bém cri a rá em ba ra ços para o
pre fe i to.

Mas, de cer ta for ma, é um avan ço, é um ca mi -
nho. Mes mo que te nha mos que vol tar a de ba ter este
as sun to mais tar de, acre di to que de ve mos, hoje,
apro var a ma té ria con for me en vi a da pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

Mu i to obri ga do, 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 José Edu ar -
do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, como já tive opor tu ni da de
de di zer no pri me i ro dia de dis cus são des ta ma té ria,
vou vo tar a fa vor do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra com uma
cer ta dose de prag ma tis mo. Tam bém pre fi ro a emen -
da do Se na do. Acho que o pro je to da Câ ma ra elas te -
ceu de ma is as fa i xas. Há um pe ri go real, apon ta do
pelo Se na dor Se bas tião Ro cha, no caso das ci da des
com po pu la ção aci ma de 500 mil ha bi tan tes que po -
de rão gas tar até 5%. O meu te mor é que hoje aque las 
que não gas tam esse per cen tu al, com a in clu são na
Cons ti tu i ção de que po dem gas tar até 5%, pas sem a

en ca rar essa fa i xa, que de ve ria ser o teto, como um
va lor im po si ti vo. Exis te esse ris co. 

Mas, ao mes mo tem po, sa be mos mu i to bem
que a Câ ma ra dos De pu ta dos, até pela sua com -
po si ção, de vi do a re la ção que exis te en tre De pu ta -
dos e Ve re a do res, é mais sus cep tí vel a sua in -
fluên cia. Cre io até que essa fle xi bi li da de foi em
fun ção de um lobby mu i to for te que Ve re a do res fi -
ze ram jun to aos De pu ta dos no sen ti do de mo di fi -
car a emen da do Se na do. 

Du ran te esse pro ces so de de ba te no Se na do,
tive opor tu ni da de de par ti ci par de al guns de ba tes em
Câ ma ra de Ve re a do res e era sem pre ques ti o na do so -
bre esta emen da. E di zia-se que ela iria in vi a bi li zar os
Le gis la ti vos Mu ni ci pa is. Di zi am isso por que o que
acon te ce hoje em mu i tos Le gis la ti vos Mu ni ci pa is é
que os Ve re a do res as su mem atri bu i ções que não são 
do Le gis la ti vo, por que exis tem as fa mo sas ver bas
para fi lan tro pia, para bol sa de es tu do, re pre sen ta ção
e co i sas do gê ne ro, que fun ci o nam, pri me i ra men te,
como uma es pé cie de subs ti tu i ção do Po der Exe cu ti -
vo pelo Po der Le gis la ti vo, além de abrir uma ave ni da
para as bar ga nhas po lí ti cas, que nós sa be mos que
acon te ce. 

Enten do que es ses li mi tes, até os pró pri os li mi -
tes que ha vi am sido apre sen ta dos pela pro pos ta ori -
gi nal do Se na do, são per fe i ta men te su fi ci en tes para
vi a bi li zar o fun ci o na men to de Le gis la ti vos Mu ni ci pa is
den tro das atri bu i ções que lhes com pe te, como tam -
bém aos Le gis la ti vos es ta du al e fe de ral, qua is se jam,
ela bo rar leis, fis ca li zar o Exe cu ti vo e não as su mir ta -
re fas de subs ti tu i ção de fun ções do Exe cu ti vo , como
aque las fa mo sas ver bas já ci ta das.

Na mi nha opi nião, em bo ra a Câ ma ra te nha pi o -
ra do a pro pos ta em re la ção às fa i xas dos gas tos com
o Legis la ti vo de modo ge ral, ela avan çou po si ti va -
men te ao in tro du zir um dis po si ti vo que não fa zia
par te da emen da do Se na do, que é um es ca lo na -
men to das fa i xas sa la ri a is dos Ve re a do res. Atu al -
men te, a Cons ti tu i ção só es ta be le ce o teto para Ve -
re a do res de 75% do sa lá rio de De pu ta do Esta du al,
sem le var em con ta a po pu la ção dos mu ni cí pi os. O
pro je to que veio da Câ ma ra es ta be le ce seis fa i xas
com um teto de 20% do sa lá rio de De pu ta do Esta -
du al para mu ni cí pi os com até 10 mil ha bi tan tes e
com um má xi mo de 75% do sa lá rio de De pu ta do
Esta du al para os mu ni cí pi os com po pu la ção aci ma
de 500 mil habi tan tes.

Esse as pec to da pro pos ta da Câ ma ra é po si ti vo, 
em bo ra en ten da que, com re la ção às ou tras fa i xas,
pre fe ri ria a pro pos ta do Se na do. Como en ten do que
se esse pro je to for mo di fi ca do, se o Se na do vo tar sua
pro pos ta ori gi nal, a ma té ria re tor na rá à Câ ma ra dos
De pu ta dos. Em fun ção de os De pu ta dos se rem mais
sen sí ve is às pres sões dos ve re a do res – como eu dis -
se no iní cio –, a pro ba li da de de a Câ ma ra, numa se -
gun da vo ta ção, ado tar o pro je to ori gi nal do Se na do é
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pe que na, e isso im pli ca ria a Câ ma ra mo di fi car o pro -
je to e fa zê-lo vol tar no va men te ao Se na do. Tal an da -
men to pro vo ca ria uma pos ter ga ção da vo ta ção des ta
ma té ria, e não te mos como ava li ar o tem po.

Com es sas res sal vas no sen ti do de que, no fu -
tu ro, te nha mos que nos de bru çar no va men te so bre a
ma té ria, voto fa vo ra vel men te ao subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra e ao re la tó rio do Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, já tive opor tu ni da de de de ba ter esta
emen da cons ti tu ci o nal e o subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos, mas vol to à tri bu na, nes te dia de vo -
ta ção, para de i xar ain da mais cla ra a mi nha po si ção e
a do nos so Par ti do, o PPS.

Esta pro po si ção li mi ta o sub sí dio pago aos ve re -
a do res e li mi ta, tam bém, os gas tos glo ba is das Câ -
ma ras Mu ni ci pa is.

Como de mo cra ta, como ex-prefeito, como um
po lí ti co, um re pre sen tan te com pro me ti do com o pro -
ces so de des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va, con fes so
que não ti nha von ta de de es tar dis cu tin do um tema
como este no Con gres so Na ci o nal. Meu so nho – não
sei se uma uto pia – era ver as Câ ma ras Mu ni ci pa is, o
po der lo cal, res pon sa vel men te, fi xan do seus gas tos,
suas des pe sas, os sub sí di os dos re pre sen tan tes e
as sim por di an te.

Em nos so País qua se con ti nen te, com ple xo e
ex tre ma men te he te ro gê neo, há mu ni cí pi os pe que nos 
com gran de ar re ca da ção e imen sos mu ni cí pi os com
uma ar re ca da ção ir ri só ria. Por con ta des sa re a li da de
ab so lu ta men te he te ro gê nea, eu gos ta ria de ver es sas 
de ci sões cir cuns cri tas ao po der lo cal, evi den te men te, 
de ba ten do com a po pu la ção, com o con tri bu in te, com 
o pró prio ci da dão. 

Qu an do Pre fe i to da ci da de de Vi tó ria, fiz um
gran de es for ço de de ba te com o mo vi men to po pu lar e 
com a Câ ma ra Mu ni ci pal e re du zi mos sig ni fi ca ti va -
men te o gas to da ci da de com o Le gis la ti vo. Hoje a
atu a ção da Câ ma ra de Vi tó ria me lho rou e seu dis pên -
dio é de apro xi ma da men te 3% do Orça men to, um
per cen tu al bem me nor do que o pre vis to como li mi te
de gas to nes te pro je to em tra mi ta ção. 

O Se na dor Ro ber to Fre i re, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, po si ci o nou-se con -
tra ri a men te a essa pro pos ta, e já ex pli quei aqui a pos -
tu ra do Par ti do. 

Qu an do a emen da cons ti tu ci o nal saiu do Se na -
do, ha via seis fa i xas de gas tos com os Le gis la ti vos
mu ni ci pa is. Era um pro je to mu i to mais ra ci o nal do que 
este que vol tou da Câ ma ra para o Se na do, pois fi xa -
va, por exem plo, o gas to de 8% até 10 mil ha bi tan tes;
7% de 10 mil a 50 mil; 6% de 50 mil a 100 mil; 5% de
100 mil a 500 mil; 4% de 500 mil a um mi lhão; e 3%
igual ou su pe ri or a um mi lhão de ha bi tan tes. Essa dis -

tri bu i ção é pelo me nos in te li gen te, ra zoá vel, nes ta di -
ver si da de que é o nos so País. Re ce be mos de vol ta
qua tro fa i xas. Fica mu i to cla ro para to dos nós que o
pro je to que saiu do Se na do era mu i to me lhor nes se
as pec to da pro pos ta que re tor nou da Câ ma ra para o
Se na do. 

Qu an to ao âm bi to da re mu ne ra ção do sub sí dio,
a ma té ria avan çou po si ti va men te, fi xan do seis fa i xas. 

Sr. Pre si den te, como ex-Prefeito, mu ni ci pa lis ta,
de mo cra ta e des cen tra li za dor, pen so que não de ve -
ria ser este o es pa ço po lí ti co para dis cu tir um as -
sun to como este. Mas, in fe liz men te, o abu so que
vem sen do pra ti ca do por este País afo ra nos obri ga
a to mar uma de ci são como essa, uma de ci são tam -
bém im per fe i ta, a meu ju í zo, mas que tem em bu ti -
dos al guns avanços. 

O PPS está vo tan do fa vo ra vel men te a esta pro -
po si ção, mas cre io que, no fu tu ro, te re mos que aper -
fe i çoá-la. So nho que, no fu tu ro, po de re mos de vol ver
esse po der às Câ ma ras Mu ni ci pa is, à de ci são lo cal,
como es ta mos fa zen do com a edu ca ção, área em
que a des cen tra li za ção é um su ces so, e com a sa ú de, 
tam bém um su ces so. Mas nem toda des cen tra li za ção 
foi um su ces so. Po de mos ci tar o caso da eman ci pa -
ção de mu ni cí pi os, cujo po der foi de vol vi do às
Assem bléi as Le gis la ti vas, e abu sos fo ram co me ti dos, 
re ce i tas mu ni ci pa is fo ram ma qui a das para fins de
apro va ção e cri a ção de no vos mu ni cí pi os com no vas
bu ro cra ci as, com no vas câ ma ras mu ni ci pa is e, mu i -
tas ve zes, o di nhe i ro para a agri cul tu ra, sa ú de, edu -
ca ção e se gu ran ça pú bli ca fi cou no es ca ni nho da bu -
ro cra cia, não che gou ao ci da dão, ao con tri bu in te, aos 
mais ne ces si ta dos, re cur sos pú bli cos par cos e li mi ta -
dos para aten der a nos sa po pu la ção.

Sr. Pre si den te, fiz ques tão de vol tar à tri bu na
para de ta lhar um pou co mais o nos so po si ci o na men -
to e man ter o en ca mi nha men to fa vo rá vel à pro po si -
ção, acre di tan do – pos so até pro vo car ri sa das em al -
guns que es tão me ou vin do – no es pí ri to pú bli co da -
que les que es tão hoje des pen den do me nos re cur sos
com as Câ ma ras Mu ni ci pa is que o li mi te que es ta mos 
apro van do, que é exa ge ra do – se é exa ge ra do para
uma ci da de como Vi tó ria, ima gi nem para uma ci da de
como São Pa u lo ou Belo Ho ri zon te –, acre di tan do no
es pí ri to pú bli co da que les que já es tão aba i xo do li mi -
te, para que não ve nham a usar o pre tex to da apro va -
ção des ta pro po si ção para au men tar os dis pên di os
pú bli cos com o Le gis la ti vo e di mi nu ir re cur sos para a
sa ú de, a edu ca ção, o trans por te co le ti vo, a ur ba ni za -
ção e o meio am bi en te. Estas ques tões são fun da -
men ta is para um País que, nos úl ti mos anos, ur ba ni -
zou-se de uma for ma caó ti ca, de sor ga ni za da. Te mos
mu i to o que fa zer nos cen tros ur ba nos.

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 Arlin do Por to.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 447



O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, fe liz o país que tem um Po der Le gis -
la ti vo in de pen den te, trans pa ren te e que tem opor tu ni -
da de de dis cu tir as sun tos de li ca dos, mas im por tan tes 
como esse. Vejo a ne ces si da de de, efe ti va men te, re -
fle tir mos, não ape nas para me lho rar a ima gem do Po -
der Le gis la ti vo, mas tam bém para que os in te gran tes
des te Po der pos sam ter a cons ciên cia tran qüi la em
re la ção à ati vi da de que de sem pe nham.

Vo ta rei con tra ri a men te, não pela pers pec ti va de 
de fi nir pa râ me tros, mas por que es ta rei es pe ran do
para vo tar a lei de res pon sa bi li da de. Aí, sim, es ta rão
sen do de fi ni dos pa râ me tros para ou tros Po de res e,
es pe ci al men te, para os Po de res Le gis la ti vos Na ci o -
nal, Esta du al e Mu ni ci pal. 

O meu voto vem da co e rên cia e por prin cí pio.
Re co nhe ce mos ser ne ces sá ria a fi xa ção de pa râ me -
tros para que os atri tos fre qüen tes não mais ocor ram
en tre Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal e Po der Exe cu ti vo
Mu ni ci pal.

Vejo, so bre tu do, que há, sim, ne ces si da de de fi -
xar mos pon tos para que os ad mi nis tra do res mu ni ci -
pa is e os ve re a do res pos sam con vi ver com mais har -
mo nia e tam bém para que os Tri bu na is de Con tas
Esta du a is pos sam de fi nir de ma ne i ra mais cla ra a boa 
uti li za ção dos re cur sos pú bli cos.

O as sun to foi de ba ti do ao lon go des se tem po,
dis cu ti do e apro va do – in clu si ve, com o meu voto –
nes ta Casa, num pri me i ro mo men to, em que tí nha -
mos fa i xas mais ra zoá ve is e mais pro por ci o na is. Vo -
ta do na Câ ma ra, o no bre Re la tor hou ve por bem aco -
lher aqui lo que de lá veio. Te nho cer te za de que, com
a sua pre o cu pa ção e a sua po si ção de mo crá ti ca, o
Se na dor Jef fer son Pé res bus cou, so bre tu do, fa zer
com que o pro ces so le gis la ti vo pu des se ter mais di na -
mis mo.

Por isso, que ro ren der as mi nhas ho me na gens
pela ini ci a ti va, mas que ro, so bre tu do, es pe rar, com
ve e mên cia, que pos sa mos, de ma ne i ra de fi ni ti va e
cla ra, vo tar a lei de res pon sa bi li da de.

Mu i to obri ga do, 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 Fran ce li no
Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs  Se na do res,
esse pro je to, como já tive opor tu ni da de de pro cla mar
des ta tri bu na, vem ten do uma tra mi ta ção lon ga, um
de ba te in ten so e, ao mes mo tem po, ca u sa uma cer ta
pre o cu pa ção por par te dos le gis la ti vos mu ni ci pa is.

É pre ci so que se ob ser ve, des de logo, que o ob -
je ti vo do Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te o do
Se na do da Re pú bli ca, é for ta le cer os mu ni cí pi os bra -
si le i ros. Não se está que ren do, ab so lu ta men te, cas ti -
gar as câ ma ras mu ni ci pa is. Ao con trá rio, de se ja mos

que elas se for ta le çam, até como for ma de re vi go rar o 
Po der Le gis la ti vo em nos so País.

Se o Con gres so Na ci o nal e as Assem bléi as
Legis la ti vas pas sam por uma dis cus são so bre a sua
atuação, as câ ma ras mu ni ci pa is en fren tam a con cor -
rên cia das as so ci a ções de ba ir ros, or ga ni za ções
não-governamentais e ou tras en ti da des, mu i tas das
qua is re ce bem apo io dos pre fe i tos, qua se sem pre em 
de tri men to dos le gis la ti vos mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, co me cei a mi nha vida pú bli ca
como Ve re a dor na Câ ma ra Mu ni ci pal de Belo Ho ri -
zon te. Ser Ve re a dor é sem dú vi da um bom co me ço. E 
to dos os ho mens pú bli cos de vi am pas sar pelo exer cí -
cio das câ ma ras mu ni ci pa is para que pu des sem ter
um co nhe ci men to exa to da re a li da de lo cal, do sen ti -
men to co mu ni tá rio, por que é ali que se de sen vol ve a
po lí ti ca, ela nas ce no mu ni cí pio. Ali é que o ele i tor
vota, ali é que ele tem a sua fa mí lia, dali é que ele
pen sa no des ti no do seu Mu ni cí pio, do seu Esta do e
do seu País.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que é para es sas or ga ni -
za ções, que es tão se mul ti pli can do em to dos os mu ni -
cí pi os bra si le i ros, mas pre fe ren ci al men te, nos mu ni -
cí pi os das ca pi ta is e dos gran des cen tros ur ba nos,
que as câ ma ras mu ni ci pa is es tão per den do fun ções,
ou es tão per den do pres tí gio na sua fun ção le gis la ti va. 
Con se qüen te men te, elas es tão pre o cu pa das com a
sua pró pria des ti na ção en ten den do que aos pou cos
está de sa pa re cen do o seu ob je ti vo e pon do em xe que 
o seu pró prio des ti no. Enten do que o Con gres so Na -
ci o nal está pro cu ran do le gis lar so bre os dis pên di os
dos mu ni cí pi os com suas câ ma ras mu ni ci pa is vi san -
do fun da men tal men te o seu for ta le ci men to, o seu
pres tí gio, o seu en gran de ci men to.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, per ce bo na
Casa uma cer ta pre o cu pa ção, que nos leva até a es -
pe rar com an si e da de a pa la vra fi nal do ilus tre Se na -
dor pelo Esta do do Ama zo nas, Jef fer son Pé res, que é 
o re la tor da ma té ria e que está aqui ao meu lado, para
que se te nha uma vi são exa ta das al te ra ções ocor ri -
das en tre a pro po si ção apro va da pelo Se na do e  a
aco lhi da pela Câ ma ra, e que ago ra vol ta para uma
de ci são des ta Casa.

Sa li en to, Sr. Pre si den te, que es tou de ci do a vo -
tar fa vo ra vel men te a essa pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção, no pres su pos to de que te re mos um ano
para ve ri fi car a re per cus são nos mu ni cí pi os bra si le i -
ros, qua se seis mil mu ni cí pi os. E, se for o caso, para o 
Con gres so Na ci o nal mo di fi car a de ci são que to ma re -
mos hoje e apre sen tar pro pos tas aper fe i ço a do ras.
Esse pra zo que te mos de pra ti ca men te um ano para
apri mo rar o pro je to é fun da men tal.

Sr. Pre si den te, fa la-se aqui mu i to na ci da de de
Be tim, onde exer ci a mi nha pro fis são de ad vo ga do. É, 
hoje, pelo pro ces so de co nur ba ção dos 26 mu ni cí pi os 
da re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te, um gran -
de mu ni cí pio des te País.
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Ali re si de, Sr. Pre si den te, uma po pu la ção de
315 mil ha bi tan tes. Be tim re ce be por ano 20 mil pes -
so as. É, en tre os 856 mu ni cí pi os mi ne i ros, o sex to em 
po pu la ção e o se gun do em re ce i ta – a pri me i ra re ce i -
ta é a de Belo Ho ri zon te. Ali, os Ve re a do res re ce bem
8% do or ça men to, com pre en di das as re ce i tas própri as 
e aque las de cor ren tes dos fun dos cons ti tu ci o na is. A
Câ ma ra Mu ni ci pal tem um gas to de R$275 mil por
mês.

Di an te des se qua dro, Sr. Pre si den te, en ten de -
mos que o pro je to que es ta mos vo tan do deve ser
apro va do por esta Casa, com o pres su pos to do seu
apri mo ra men to, para que pos sa mos dar uma con tri -
bu i ção de ci si va a fim de for ta le cer cada vez mais o
Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal, uma per ma nen te pre o -
cu pa ção de to dos nós, es pe ci al men te de quem nas -
ceu para a vida po lí ti ca no ple ná rio de uma Câ ma ra
Mu ni ci pal.

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

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, se rei mu i to bre ve tal vez até para ape -
nas com ple men tar o que foi dito pelo Se na dor Pa u lo
Har tung, Lí der do PPS.

Acre di to que a Casa está co me çan do a en ten -
der a jus ti fi ca ti va do nos so voto na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Vo ta mos fa vo ra -
vel men te ao pro je to que saiu do Se na do por ter me -
lho res li mi tes e con tro les dos gas tos das Câ ma ras
Mu ni ci pa is pe las suas seis fa i xas – mes mo que o da
Câ ma ra não te nha pi o ra do to tal men te em vir tu de da
fi xa ção dos li mi tes de sub sí di os.

Mas, de qual quer modo, é pre ci so fi car cla ro
que os gas tos são ex ces si vos nos ter mos das fa i xas
que a Câ ma ra dos De pu ta dos de fi niu e que fo ram
ace i tas pelo Re la tor. 

Daí o nos so voto con trá rio na Co mis são, mas
aqui voto fa vo ra vel men te, para evi tar pro cras ti na ção.
Não sei se esse é o me lhor ca mi nho, mas, de qual -
quer for ma, não cabe aqui vo tar mos con tra, por que
po de rão pen sar que so mos con tra a mo ra li za ção que
se pre ten de ob ter com essa lei.

Gos ta ria ape nas de acres cen tar que foi le -
van ta do que o Con gres so Na ci o nal, no caso, o Se -
na do, está li mi tan do gas tos do Po der Le gis la ti vo
mu ni ci pal. Esta mos ana li san do nes ta con vo ca ção
ex tra or di ná ria a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que fixa os gas tos de to dos os Po de res, in clu si ve
os do Po der Le gis la ti vo – Se na do e Câ ma ra dos
De pu ta dos. Por tan to, es ta mos le gis lan do para os
três Po de res. Isso é im por tan te di zer, por que não
se tra ta ape nas de le gis lar. Para li mi tar e con tro lar
as câ ma ras mu ni ci pa is, va mos tam bém li mi tar
gas tos com to dos os Poderes.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o 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, esta ma té ria já foi am pla men -
te dis cu ti da por to dos os Par la men ta res, não só na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
como hoje no ple ná rio. A meu ver, ela de ve ria me re -
cer ma i or apro fun da men to, ape sar da dis cus são
am pla que aqui se fez. Sa be mos, como pos so
exem pli fi car, que al guns mu ni cí pi os per ten cen tes à
área ou à zona de pro du ção de pe tró leo têm uma
po pu la ção mu i to pe que na e uma re ce i ta al tís si ma
em com pa ra ção com ou tros mu ni cí pi os que não
dis põem da re ce i ta ori un da do re ce bi men to dos ro -
yal ti es do pe tró leo. 

Ora, isso re dun da em uma dis cri mi na ção al ta -
men te pre ju di ci al ao de sen vol vi men to do nos so país.
Se há um mu ni cí pio que tem uma po pu la ção pe que na 
e uma re ce i ta al tís si ma em de cor rên cia de uma ar re -
ca da ção es pe cí fi ca como, por exem plo, a dos ro yal ti -
es do pe tró leo, exis te ou tro do mes mo ta ma nho que
tem uma re ce i ta mu i to me nor, e os sub sí di os dos ve -
re a do res es ta rão su je i tos ao mes mo per cen tu al. Está
aí, a meu ver, uma di fe ren ci a ção que é odi o sa e pre ju -
di ci al ao de sen vol vi men to equâ ni me e in te gral de
nos so país, que tem mais de cin co mil e qui nhen tos
mu ni cí pi os es pa lha dos com toda a di fe ren ci a ção que
exis te em nos so Bra sil e não po de mos nos dar ao
luxo de fa zer uma le gis la ção que atin ja igual men te a
to dos. Te ria de ha ver um per cen tu al dos gas tos que
in ci dis se so bre as re ce i tas dos Mu ni cí pi os e não so -
bre a po pu la ção. Di fe ren ci ar a apli ca ção do es ca lo na -
men to dos ín di ces con si de ran do a po pu la ção e não a
re ce i ta. 

Sr. Pre si den te, uma al te ra ção na Cons ti tu i ção
es ta be le cen do re gras ge ra is para todo o Bra sil, a
meu ver, é algo que não diz bem de um país de mo -
crá ti co, um país de uma di men são con ti nen tal como 
o Bra sil. Se ria me lhor es ta be le cer mos de ter mi na -
das li mi ta ções na Cons ti tu i ção Fe de ral, li mi ta ções
ge ra is, e en trás se mos apro fun da da men te numa le -
gis la ção com ple men tar, numa lei com ple men tar,
sim, que es ta be le ces se qua is os ín di ces para os
mu ni cí pi os bra si le i ros. Por exem plo: po de ría mos
apro var aqui uma emen da cons ti tu ci o nal es ta be le -
cen do, por an te ci pa ção, que as des pe sas das câ -
ma ras de ve re a do res se ri am fe i tas de acor do com
as suas re ce i tas, com as re ce i tas dos mu ni cí pi os.
Só isso, e mais nada! Com um ar ti go só, re me ten do
para a lei com ple men tar a obri ga ção de re gu la men -
tar o as sun to, de li mi tar de acor do com as re ce i tas
de cada mu ni cí pio, e não as sim, de acor do com a
po pu la ção, por que aí es ta re mos fa zen do uma di fe -
ren ci a ção in jus ta, ina de qua da, equi vo ca da e que vai
pre ju di car o nos so país.
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Eu vo tei con tra na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, mas a opi nião ge ne ra li za da
dos Se na do res do Blo co é a de que de ve re mos vo -
tar fa vo ra vel men te. Não vou des to ar des se voto,
mas, se pu dés se mos adi ar a vo ta ção des sa ma té -
ria, se ria o ide al, para que, num ar ti go só, es ta be le -
cês se mos que a fi xa ção da des pe sa se ria de acor -
do com a re ce i ta de cada mu ni cí pio, e não de acor -
do com a po pu la ção, por que as re ce i tas são di fe -
ren ci a das, em fun ção do re ce bi men to da ar re ca da -
ção, que é tam bém di fe ren ci a da em mu i tos mu ni cí -
pi os bra si le i ros .

Pos so ci tar um caso como o do Esta do de Ser gi -
pe, no Mu ni cí pio de Ca nin dé de São Fran cis co, que
tem uma po pu la ção ín fi ma, a qual re pre sen ta um dé -
ci mo da po pu la ção da Ca pi tal do Esta do, Ara ca ju,
com uma re ce i ta de ICMS qua se igual à da Ca pi tal do
Esta do. 

O Go ver no es ta du al en vi ou para a Assem bléia
Le gis la ti va um pro je to de lei, re gu la men tan do o as -
sun to e re du zin do a re ce i ta des se Mu ni cí pio. Foi obri -
ga do a re ti rá-la por mo ti vos po lí ti cos. Entre tan to, o
pre fe i to de Ca nin dé de São Fran cis co, que é meu
ami go, sabe que a re ce i ta do mu ni cí pio é des pro por -
ci o nal à sua po pu la ção. Bas ta di zer que ele re ce be
por mês R$24 mil. Essa é a re mu ne ra ção men sal do
Pre fe i to de Ca nin dé de São Fran cis co, o qual tem
uma po pu la ção de apro xi ma da men te 10 ou 12 mil ha -
bi tan tes. Ve jam: R$24 mil ga nha o pre fe i to! E os ve re -
a do res da que le mu ni cí pio de vem ga nhar mais de
R$5 mil por mês, fora as des pe sas re a li za das com os
as ses so res de cada ve re a dor.

Assim, Sr. Pre si den te, esse é um exem plo que
es tou dan do do Mu ni cí pio de Ca nin dé de São Fran -
cis co, as sim como há ou tros na área de pe tró leo,
onde o ín di ce po pu la ci o nal é ba i xo mas a re ce i ta é
alta. Por essa ra zão, te rão li ber da de de gas tar até 8%
em mu ni cí pi os com até 100 mil ha bi tan tes, 8% de
uma re ce i ta que é alta para a po pu la ção.

Ape sar do res pe i to que te nho pelo Se na dor Jef -
fer son Pé res, que deu iní cio a esse tra ba lho com a
pro pos ta do Se na dor Espe ri dião Amim e apre sen tou
um re la tó rio apro va do por esta Casa e en vi a do à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, o qual era mais re a lís ti co do
que o ori un do da que la Casa, en ten do que o ide al se -
ria, vol to a di zer, que, em lei com ple men tar, es ta be le -
cês se mos as des pe sas das câ ma ras de ve re a do res
não de acor do com a po pu la ção mas de acor do com
cada um dos mu ni cí pi os bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de,
para dis cu tir.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, cabe ob ser var que en tre to -
dos os pro nun ci a men tos aqui pro fe ri dos che ga mos à
con clu são de que ne nhum Se na dor des ta Casa con -

cor dou una ni me men te com a emen da cons ti tu ci o nal
que está sen do vo ta da. To dos, sem ex ce ção, ci ta ram
er ros, res tri ções, dú vi das. Sin ce ra men te, la men to
que es te ja mos a vo tar uma mu dan ça cons ti tu ci o nal
com ta ma nhas im per fe i ções. Em al guns ca sos, po de -
rá ha ver mo ra li za ção, mas, na gran de ma i o ria, cre io
que a si tu a ção da des pe sa do Mu ni cí pio ain da pi o ra rá 
mu i to.

Enten do tam bém, como os de ma is Se na do res,
que a emen da que saiu do Se na do da Re pú bli ca era
mu i to mais cor re ta, con ti nha mais os gas tos dos Le -
gis la ti vos mu ni ci pa is do que a que veio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O que é mais gra ve, e que tal vez aqui não te nha
sido lem bra do, é que a Câ ma ra dos De pu ta dos ino -
vou em algo que vai pi o rar mu i to essa si tu a ção. No §
2º do novo art. 29, a, que será co lo ca do na Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca, diz a Câ ma ra: “Cons ti tui cri me de
res pon sa bi li da de do pre fe i to mu ni ci pal efe tu ar re pas -
se que su pe re os li mi tes de fi ni dos nes te ar ti go”.

Até aí, tudo bem. Ago ra, pres tem aten ção no
que diz adi an te: “Não en vi ar o re pas se até o dia 20
de cada mês ou” – o que é pior de tudo – “en viá-lo a
me nor em re la ção à pro por ção fi xa da em lei or ça -
men tá ria”.

Ora, a Lei Orça men tá ria nun ca é uma peça real,
mas uma peça de pre vi são de re ce i ta e de des pe sa;
ela não é uma peça exa ta. Ao fi xar mos es ses li mi tes,
que no caso, no nos so en ten di men to, tam bém são
ex tre ma men te al tos, prin ci pal men te para as gran des
ci da des bra si le i ras, e es ta be le ce mos que 5% da re -
ce i ta de São Pa u lo, de Belo Ho ri zon te, do Rio de Ja -
ne i ro, das gran des ca pi ta is des te País têm que ser re -
pas sa dos à Câ ma ra Mu ni ci pal, quem é que vai vo tar o 
Orça men to se não as pró pri as Câ ma ras? É evi den te
que as Câ ma ras Le gis la ti vas, de uma ma ne i ra ge ral,
vão es ta be le cer esse per cen tu al como li mi te, fi xa rão
no Orça men to esse li mi te má xi mo per mi ti do. E aí o
pre fe i to é obri ga do a re pas sar aque le re cur so de 5%
até o dia 20 – ou al guém tem dú vi da dis so? – e terá
uma quan ti da de de re cur so mu i to gran de em com pa -
ra ção aos gran des cen tros des te País.

Sras e Srs. Se na do res, já ima gi na ram o que re -
pre sen ta para o Po der Le gis la ti vo de São Pa u lo a Ci -
da de de São Pa u lo ter que gas tar 1/20 de toda a re ce -
i ta para to dos os ser vi ços que ela tem que pres tar a
uma po pu la ção de qua se dez mi lhões de ha bi tan tes?
Não te nho dú vi da de que a Câ ma ra vai es ta be le cer o
má xi mo que for pos sí vel.

Sr. Pre si den te, tal vez cou bes se um ape lo do
Re la tor ou até da pró pria Pre si dên cia do Con gres so
Na ci o nal per ce ber as imen sas im per fe i ções que há
nes sa emen da cons ti tu ci o nal. Exis te aqui um re ce io
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ge ne ra li za do de mo di fi car, por que vol ta ria para a Câ -
ma ra e fi ca ria nes se pin gue-pongue, nes se va i vém.
Por ou tro lado, há tam bém uma sé rie de dis cus sões,
como a que aqui foi le van ta da pelo Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so bre os Mu ni cí pi os que pos su em
ro yal ti es – os ro yal ti es não es ta ri am in clu sos nes sa
par ti ci pa ção.

Enfim, la men to que, de po is de tan ta dis cus são,
apro ve mos um pro je to com ta ma nhas im per fe i ções.
Não te nho a me nor dú vi da de que, den tro de bre ve es -
pa ço de tem po, es ta re mos aqui, mais uma vez, a mu dar 
a Cons ti tu i ção do Bra sil, al te ran do essa emen da que
ago ra es ta re mos a apro var. Ape sar de to dos fa la rem
con tra, to dos vão vo tar a fa vor, por que as Li de ran ças e
tal vez até a Mesa do Con gres so não en con trem uma
for ma de bus car o que é cer to para de fi nir as re gras de
re cur sos des ti na dos aos Le gis la ti vos.

Espe ro tam bém que, no fu tu ro, pos sa mos de fi -
nir as re gras de dis tri bu i ção de re cur sos das Assem -
bléi as Le gis la ti vas es ta du a is, pois se es ta mos fa zen -
do para as Câ ma ras mu ni ci pa is, por que não po de -
mos fa zê-lo para as Assem bléi as Le gis la ti vas, onde
tam bém, em mu i tos Esta dos bra si le i ros, há um exa -
ge ro ab so lu ta men te ina ce i tá vel? Po de mos fa zê-lo
até mes mo para o Po der Ju di ciá rio e para os Tri bu na -
is de Con tas do País, de uma ma ne i ra ge ral.

Sr. Pre si den te, fa ze mos esse re gis tro, la men -
tan do que as Li de ran ças não se ma ni fes tem so bre
essa ques tão. Esta mos vo tan do algo ab so lu ta men te
im per fe i to e não te nho dú vi da de que, den tro em bre -
ve, es ta re mos aqui a fa zer no vas mo di fi ca ções.

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

lhães.) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, a ques tão já está bem dis -
cu ti da, mas eu não po de ria de i xar de fa zer este de po -
i men to para este Ple ná rio. Já es ti ve dos dois la dos.
Fui ve re a dor e pre fe i to duas ve zes, como tam bém o
Se na dor Pa u lo Har tung já per ten ceu ao Exe cu ti vo e
pres tou aqui um bom de po i men to a res pe i to des se re -
la ci o na men to.

Não po de ria de i xar de re gis trar que o ve re a dor,
an tes de tudo, é o pri me i ro agen te po lí ti co em con ta to
com as de man das so ci a is, com a sua po pu la ção. Tal -
vez seja o po lí ti co que re ce ba mais pres são do povo,
em to dos os sen ti dos. Qu an do fal ta o mé di co, o pro -
fes sor, o ve re a dor tem que so lu ci o nar; quan do fal ta,
às ve zes, a co mi da na casa da po pu la ção mais po bre, 
o ve re a dor tem que so lu ci o nar. O ve re a dor pre ci sa ter 

sus ten ta ção para o exer cí cio de sua mis são, que é
gran di o sa jun to à po pu la ção.

Sa be mos que exis tem exa ge ros. No Exe cu ti vo,
por duas ve zes, quan do fui pre fe i to de uma ca pi tal,
sen ti os exa ge ros. Obser va va tam bém as gran des
ne ces si da des que tem a po pu la ção, suas de man das,
que são so lu ci o na das pe los ve re a do res. Não sou da -
que les que crê em que to das as Câ ma ras mu ni ci pa is
gas tam es tra tos fe ri ca men te além das de man das so -
ci a is. No en tan to, há ne ces si da de de es ta be le cer-se
uma dis ci pli na, na vi são do pre fe i to, do Exe cu ti vo. A
dis ci pli na es ta be le ci da na tar de de hoje é um gran de
avan ço. Exis tem im per fe i ções, mas é bom que se es -
cla re ça que as fa i xas men ci o na das não são fi xas –
5%, 7%, 8% -, mas es ses li mi tes não po dem ser ul tra -
pas sa dos. A ques tão de se con ter na fa i xa de so bre vi -
vên cia do Le gis la ti vo mu ni ci pal tem a ver com o ge -
ren ci a men to do Exe cu ti vo, com seu re la ci o na men to
po lí ti co com as Câ ma ras mu ni ci pa is.

Ve jam que Vi tó ria, como dis se o Se na dor Pa u lo
Har tung, es ta rá au to ri za da a gas tar até 5% e, no en -
tan to, gas ta ape nas 3% de seu or ça men to. Tra ta-se
de uma ques tão de ge ren ci a men to das fi nan ças mu -
ni ci pa is, num bom re la ci o na men to do Exe cu ti vo mu -
ni ci pal com seus ve re a do res. 

Sr. Pre si den te, que ro de i xar bem cla ro para
toda a Na ção bra si le i ra que o ve re a dor, an tes de
tudo, é o pri me i ro agen te po lí ti co que atua en tre a
po pu la ção e o Po der Executi vo e deve ser tra ta do
com ca ri nho. A ele de vem ser pro por ci o na das as
con di ções es tru tu ra is para o bom exer cí cio de seu
man da to, por que o povo en con tra no ve re a dor o
seu pri me i ro agen te para fa zer che gar as suas de -
man das até o Execu ti vo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Jef -
fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Como Re la tor. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o subs ti tu ti vo
apro va do pela Câ ma ra tem im per fe i ções, mas aque le 
que saiu do Se na do ti nha im per fe i ções ain da ma i o -
res. A Câ ma ra ino vou e, ao fa zê-lo, aper fe i ço ou, no
meu en ten der, a pro pos ta. 

Ja ma is te re mos um pro je to de lei que con ten -
te a to dos. Será que as fa i xas do Se na do eram
ade qua das? Para mu i tos, não. Re ce bi inú me ras
que i xas de Mu ni cí pi os com po pu la ção su pe ri or a 50
mil ha bi tan tes – pe que nos Mu ni cí pi os, por tan to – que
re cla ma vam mu i to do per cen tu al fi xa do pelo Se na do. 
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Enten do que os 5% do pa ta mar mais ele va do
são um per cen tu al mu i to alto. Mas veja bem, Sr. Pre -
si den te, esse li mi te é fi xa do para Mu ni cí pi os com
mais de 500 mil ha bi tan tes, que sem pre têm im pren -
sa, al gu ma opi nião pú bli ca e que, cer ta men te, não
vão per mi tir que ou tros Mu ni cí pi os que des pen dem
me nos hoje ele vem seus gas tos até esse per cen tu al.
Di fi cil men te isso acon te ce rá. 

Ago ra, ve ja mos as ino va ções fe i tas pela Câ ma -
ra: es ta be le ceu sub te tos para a re mu ne ra ção dos ve -
re a do res, o que não exis te atu al men te. A Cons ti tu i -
ção fixa o má xi mo em 75%, ou seja, te o ri ca men te o
ve re a dor de um mu ni cí pio pe que no pode ga nhar até
75%, hoje, do que ga nha um De pu ta do Esta du al.

A Câ ma ra es ta be le ceu vá ri os sub te tos que co -
me çam de 20%, che gan do até o má xi mo de 75%. A
Câ ma ra fi xou um li mi te má xi mo de des pe sas com
pes so al, in clu si ve sub sí dio de ve re a do res tam bém,
co i sa que não era con tem pla da na pro pos ta apro va da 
por este Se na do.

E há algo mais im por tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, exa ta men te o que Se na dor Ade mir
Andra de apon tou como um de fe i to, vejo como gran de
avan ço fe i to pela Câ ma ra, que é de fi nir como cri me de
res pon sa bi li da de o pre fe i to re pas sar re cur sos a ma i or
do que o teto fi xa do, a me nor do que o es ta be le ci do na
pro pos ta or ça men tá ria ou de i xar de re pas sar até o dia
20 de cada mês. Isso vai aca bar, ou pelo me nos mi ni -
mi zar o re la ci o na men to es pú rio que exis te hoje, em
mu i tos mu ni cí pi os, en tre Câ ma ra e pre fe i to, com os
ve re a do res ex tor quin do dos pre fe i tos gas tos ele va dís -
si mos com a Câ ma ra, que che gam em al guns ca sos a
15%, em tro cas de fa vo res do pre fe i to, e vi ce-versa, o
pre fe i to chan ta ge an do as Câ ma ras, não re pas san do
os re cur sos, ale gan do mil pre tex tos para ar ran car dos
ve re a do res a apro va ção das suas pro pos tas. Tal prá ti -
ca está de fi ni ti va men te en cer ra da a par tir de ago ra ou
a par tir do ano 2001 com sua de fi ni ção como cri me de
res pon sa bi li da de.

Fi nal men te, ou tra ino va ção – a meu ver, be né fi -
ca da Câ ma ra – é a en tra da em vi gor da pro pos ta
ape nas no ano 2001. A nos sa vi go ra ria ime di a ta men -
te, ou seja, atro pe la ria as Câ ma ras em ple na exe cu -
ção da pro pos ta or ça men tá ria, tor nan do mu i to di fí cil
sua adap ta ção às no vas re gras. Foi uma me di da pru -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos fa zê-la vi go rar ape -
nas a par tir do pró xi mo ano.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em bo ra re co nhe ça
que a pro pos ta é im per fe i ta e que tal vez pre ci se, mais 
adi an te, ser cor ri gi da, ela é mu i to me lhor do que a si -
tu a ção atu al na qual não exis te pra ti ca men te li mi te al -
gum. Por isso, aca tei o subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos em meu pa re cer.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, o cri té rio de mo grá -
fi co não é o me lhor, como dis se o Se na dor Anto nio
Car los Va la da res. Qu an do fui re la tor da pro pos ta do
Se na dor Espe ri dião Amin, dis se tam bém não ser o
me lhor cri té rio. Apon tei exa ta men te mu ni cí pi os com o 
mes mo nú me ro de ha bi tan tes. À épo ca, ci tei dois mu -
ni cí pi os com 50 mil ha bi tan tes, um do Esta do de San -
ta Ca ta ri na e ou tro do Ama zo nas. O do meu Esta do
vi ven do do ex tra ti vis mo flo res tal, en quan to que o do
Se na dor Espe ri dião Amin era um mu ni cí pio in dus tri a -
li za do e que ti nha uma re ce i ta qua tro ve zes ma i or do
que a do meu Esta do.

Apon tei isso e dis se que o me lhor cri té rio se ria
pela re ce i ta or ça men tá ria, in clu í dos os re pas ses e
não cri té rio de mo grá fi co, o Se na do não me ou viu; o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res não se ma ni fes -
tou, está fa zen do isso ago ra.

De for ma, Sr. Pre si den te, que man te nho o meu
pa re cer por que sei que isso é o me lhor para o País.
Faço isso com mu i ta von ta de, por que ini ci ei mi nha
vida pú bli ca como ve re a dor em duas le gis la tu ras, na
mi nha ci da de na tal, que é Ma na us.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 
(Pa u sa.)

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª ago ra, no má xi mo, pode en ca mi nhar a
vo ta ção, em bo ra se ten ta e seis já te nham vo ta do.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, para en ca mi nhar a vo ta ção, pois ain da
não vo tei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exa mi -
nan do essa ma té ria com os nú me ros das re ce i tas de
al guns mu ni cí pi os – nú me ros es ses que che ga ram às 
mi nhas mãos – em re la ção ao nú me ro de ve re a do res, 
sen ti um de fe i to gra ve nes sa pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal.

Como tra mi ta pela Casa um pro je to im por tan tís si -
mo, que diz res pe i to ao pro ble ma de res pon sa bi li da de
fis cal, gos ta ria de aguar dar, por que, no pro je to de res -
pon sa bi li da de fis cal, te re mos opor tu ni da de de de fi nir
es ses gas tos dos Le gis la ti vos nas três es fe ras: mu ni ci -
pal, es ta du al e fe de ral, ain da que haja, para os Esta dos, 
a Lei Ca ma ta. To da via, pen so que a Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal nos irá pro por ci o nar con di ções para que
pos sa mos vo tar com ma i or acer to, vi san do con tem plar
tam bém o nos so caso, do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram?

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 70 Se na do res; e NÃO 4.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal de vo tos: 77
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal para o se gun do
tur no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, ofe re cen do a re da -
ção fi nal para o se gun do tur no da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

É lido o se guin te:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 12, DE 2000

Re da ção para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
15-A, de 1998

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção para o se gun do tur no da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998,
que al te ra o art. 29 e acres cen ta ar ti go à Cons ti tu i ção
Fe de ral, com al te ra ções re da ci o na is 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, 19 de ja ne i ro
de 2000. – José Agri pi no, Pre si den te – Jef fer son
Pé res, Re la tor – Djal ma Bes sa – Ber nar do Ca bral – 
José Edu ar do Du tra – Ja der Bar ba lho – Pe dro Si -
mon – Sér gio Ma cha do – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu 
Tuma – Ma ria do Car mo Alves – Mo re i ra Men des –
Fran ce li no Pe re i ra.

ANEXO AO PARECER Nº 12, DE 2000

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   , DE 2000

Alte ra o in ci so VI do art. 29 e acres -
cen ta o art. 29-A à Cons ti tu i ção Fe de ral,
que dis põem so bre Li mi tes de des pe sas
com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal.

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 VI do art. 29 da Cons ti tu i ção
Fede ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 29. .................................................
............................................................."
“VI – o sub sí dio dos ve re a do res será

fi xa do pe las res pec ti vas Câ ma ras Mu ni ci pa -
is em cada Le gis la tu ra para a sub se qüen te,
ob ser va do o que dis põe esta Cons ti tu i ção
ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci dos na
res pec ti va Lei Orgâ ni ca e os se guin tes li mi -
tes má xi mos:”(NR)

“a) em Mu ni cí pi os de até dez mil ha bi -
tan tes, o sub sí dio má xi mo dos ve re a do res
cor res pon de rá a vin te por cen to do sub sí dio
dos De pu ta dos Esta du a is;” (AC)*

Ac = Acrés ci mo

“b) em mu ni cí pi os de dez mil e um a
cin qüen ta mil ha bi tan tes, o sub sí dio má xi mo 
dos vere a do res cor res pon de rá a trin ta por
cen to do sub sí dio dos de pu ta dos es ta du a is;”
(AC) ...............................................................

“c) em mu ni cí pi os de cin qüen ta mil e
um a cem mil ha bi tan tes, o sub sí dio má xi mo 
dos ve re a do res cor res pon de rá a qua ren ta
por cen to do sub sí dio dos de pu ta dos es ta -
du a is;” (AC)

“d) em mu ni cí pi os de cem mil e um a
tre zen tos mil ha bi tan tes, o sub sí dio má xi mo
dos ve re a do res cor res pon de rá a cin qüen ta
por cen to do sub sí dio dos de pu ta dos es ta -
du a is;” (AC)

“e) em mu ni cí pi os de mais de cin qüen -
ta mil ha bi tan tes, o sub sí dio má xi mo dos ve -
re a do res cor res pon de rá a se ten ta e cin co
por cen to do sub sí dio dos de pu ta dos es ta -
du a is;” (AC)

“f) em mu ni cí pi os de mais de qui nhen -
tos mil ha bi tan tes, o sub sí dio má xi mo de ve -
re a do res cor res pon de rá a se ten ta e cin co
por cen to do sub sí dio dos De pu ta dos Esta -
du a is;” (AC)

“............................................................”

Art. 2º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da no se guin te art. 29-A.

“Art. 29-A. O to tal da des pe sa do Po -
der Le gis la ti vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí -
di os dos ve re a do res e ex clu í dos os gas tos
com ina ti vos, não po de rá ul tra pas sar os se -
guin tes per cen tu a is , re la ti vos ao so ma tó rio
da re ce i ta tri bu tá ria e das trans fe rên ci as
pre vis tas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158
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e 159, efe ti va men te re a li za do no exer cí cio
an te ri or.” (AC)

“I – oito por cen to para mu ni cí pi os com 
po pu la ção de até cem mil ha bi tan tes;” (AC)

“II – sete por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre cem mil e um e tre zen -
tos mil ha bi tan tes;” (AC)

“III – seis por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre tre zen tos mil e um e
qui nhen tos mil ha bi tan tes;” (AC)

“IV – cin co por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção aci ma de qui nhen tos mil ha -
bi tan tes.” (AC)

“§ 1º A Câ ma ra Mu ni ci pal não gas ta rá
mais de se ten ta por cen to de sua re ce i ta
com fo lha de pa ga men to, in clu í do o gas to
com o sub sí dio de seus ve re a do res.” (AC)

“§ 2º Cons ti tui cri me de res pon sa bi li -
da de do Pre fe i to Mu ni ci pal:” (AC)

“I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi -
tes de fi ni dos nes te ar ti go:” (AC)

“II – não en vi ar o re pas se até o dia vin -
te de cada mês; ou” (AC)

“III – en viá-lo a me nor em re la ção à
pro por ção fi xa da na Lei Orça men tá ria.” (AC)

“§ 3º Cons ti tui cri me de res pon sa bi li -
da de do Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal o
des res pe i to ao § 1º des te ar ti go.” (AC)

Art. 3º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor em 1º de ja ne i ro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia do
pró xi mo dia 27 do cor ren te, para o pri me i ro dia de
dis cus são, em se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de -
cen do ao in ters tí cio re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta da a ma té ria da Ordem do Dia, con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, pela Li de ran ça
do Blo co.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Pre si den te, so li ci to ape nas um mi nu to para
fa lar, pela or dem, se a Se na do ra Ma ri na Sil va e V. Exª 
per mi ti rem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria ape -
nas de fa zer um re gis tro: o Con gres so Na ci o nal tem
so fri do tan tas crí ti cas em re la ção à pre sen ça dos Srs.
Par la men ta res na con vo ca ção ex tra or di ná ria e vejo
aqui que 77 Se na do res vo ta ram.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Há 78 Se na do res pre sen tes, pois o Pre si -
den te não vota.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Exa ta men te. O Se na dor Ney Su as su na está na
Casa, numa ou tra re u nião e, por isso, pro va vel men te, 
não te nha vin do ao ple ná rio vo tar. O Se na dor Edson
Lo bão está na Co mis são, não vo tou, e o Se na dor
Car los Wil son, de Per nam bu co, é o úni co que não re -
gis tra sua pre sen ça aqui.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – S. Exª está com li cen ça re gi men tal.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Isso sig ni fi ca, Sr. Pre si den te, 100% de pre sen -
ça dos Srs. Se na do res na Casa hoje, numa vo ta ção
im por tan te como essa, que li mi ta os gas tos dos Le -
gis la ti vos mu ni ci pa is.

Era esse o re gis tro que gos ta ria de fa zer.
O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. 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, hoje que ro
fa zer o re gis tro de dois as sun tos que con si de ro igual -
men te im por tan tes. 

O pri me i ro de les, fa lan do bre ve men te, re fe -
re-se ao re sul ta do fi nal das ele i ções do Chi le, país
com pou co mais de qua tor ze mi lhões de ha bi tan tes, 
que teve, on tem, como ve re dic to fi nal, a ele i ção de
Ri car do La gos, o can di da to da Con cen tra ção, co li -
ga ção par ti dá ria que re ú ne o Par ti do So ci a lis ta, a
De mo cra cia Cris tã e ou tras agre mi a ções par ti dá ri as
de me nor ex pres são. Foi ele i to em se gun do tur no o
Pre si den te do Chi le, com pu tan do 51,3% dos vo tos
vá li dos, con tra 48,7% da dos ao can di da to da ”Ali an -
ça pelo Chi le“. 

Advo ga do, com pós-graduação nos Esta dos
Uni dos, Ri car do La gos in te grou o Mi nis té rio do atu al
Pre si den te, Edu ar do Frei, e foi por ele apo i a do. 

Com sua ele i ção, a Con cer ta ção ele ge o che fe
do Po der Exe cu ti vo chi le no pela ter ce i ra vez con se -
cu ti va des de que a po pu la ção, por meio de ple bis ci to,
re cu sou-se a es ten der o man da to do Ge ne ral Au gus -
to Pi no chet. Ocor re, po rém, que os dois pri me i ros
can di da tos ele i tos pela Con cer ta ção in te gra vam as fi -
le i ras da De mo cra cia Cris tã. Essa ar ti cu la ção ti nha
uma con fi gu ra ção que, nes te mo men to, so fre al te ra -
ções subs tan ci a is.

Com a ele i ção de Ri car do La gos, o Par ti do So -
ci a lis ta re tor na ao Pa lá cio de La Mo ne da após um pe -
río do de pou co mais de 26 anos des de o tris te des fe -
cho da der ru ba da do Go ver no de Sal va dor Allen de.
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Com aque le la men tá vel epi só dio, o pro ces so, que vi -
nha sen do cons tru í do para efe ti va ção de um mo de lo
so ci a lis ta com um viés de mo crá ti co que aten dia aos
in te res ses ma i o res da so ci e da de chi le na, foi in ter -
rom pi do por uma di ta du ra fe roz, cu jos des do bra men -
tos tes te mu nha mos até hoje com o jul ga men to do di -
ta dor Au gus to Pi no chet. 

Cu ri o sa men te Ri car do La gos ini ci a rá seu go ver -
no com a ta re fa de su pe rar os res quí ci os au to ri tá ri os
do re gi me mi li tar, tais como a cláu su la cons ti tu ci o nal
que per mi tiu a Pi no chet in ves tir-se de um man da to
se na to ri al vi ta lí cio. Aliás, os des do bra men tos do pro -
ces so de ex tra di ção do ex-ditador pa re cem ser o pri -
me i ro de sa fio do novo pre si den te, que já se com pro -
me teu a pro ces sá-lo pe nal men te, caso se con fir me a
de ci são do Mi nis tro do Inte ri or bri tâ ni co, Jack Straw,
de ne gar a trans fe rên cia de Pi no chet para a Espa nha, 
onde o mi li tar chi le no de ve ria res pon der por cri mes
con tra a hu ma ni da de co me ti dos du ran te seu pe río do
de go ver no.

Para o Bra sil, a ele i ção de La gos sig ni fi ca a in -
ter rup ção do cur so pro pos to por seu opo nen te Jo a -
quín La vin de in te gra ção in con di ci o nal do Chi le ao
NAFTA ou à ALCA, sob a li de ran ça dos Esta dos Uni -
dos. Espe ra-se que com La gos re for cem-se os pas -
sos já da dos pelo Go ver no Frei no sen ti do da in cor po -
ra ção do Chi le ao Mer co sul. O es pa ço co mum po de rá 
ser vir de fó rum pri vi le gi a do de diá lo go e su pe ra ção
das di ver gên ci as que se acu mu lam des de o sé cu lo
pas sa do en tre o Chi le e a Argen ti na e, pos te ri or men -
te, de bus ca de so lu ção para pro ble mas ter ri to ri a is
en tre Chi le e Bo lí via.

La gos de ve rá en fren tar as ques tões re sul tan tes
do qua dro re ces si vo por que pas sa o Chi le com um
pro gra ma de ma i or in ter ven ção do Esta do no do mí nio 
eco nô mi co e ma i or pre o cu pa ção com os di re i tos so ci -
a is dos tra ba lha do res.

A ex pres si va vo ta ção de seu opo nen te re pre -
sen tou mu i to mais um voto de pro tes to con tra a atu al
con jun tu ra do que um sa u do sis mo em re la ção ao pe -
río do da di ta du ra. Vale lem brar que La vin foi as ses sor 
eco nô mi co de Pi no chet e, du ran te toda a cam pa nha
pre si den ci al, pro cu rou mi ni mi zar sua vin cu la ção com
o an ti go di ta dor. Isto ocor re mu i tas ve zes quan do her -
de i ros dos prin cí pi os e das po si ções ide o ló gi cas de
de ter mi na dos seg men tos au to ri tá ri os fa zem ques tão
de po sar para a so ci e da de como se não ti ves sem ne -
nhu ma vin cu la ção com eles. 

O pro ces so do Chi le tem mu i to a nos en si nar.
Com cer te za, a ele i ção de La gos vem res ga tar o so -
nho do povo chi le no de re cons ti tu ir uma de mo cra cia
vol ta da para os in te res ses da so ci e da de chi le na. Isso

po de rá ser algo mu i to po si ti vo no lado de cá do mun -
do. O Chi le, com cer te za, tem uma gran de con tri bu i -
ção a nos dar, sen do exem plo de país que pode ser
cha ma do de ”país em de sen vol vi men to“, por que
apre sen ta ín di ces so ci a is mu i tos me lho res do que os
nos sos, ape sar da des van ta gem ter ri to ri al e po pu la ci -
o nal em re la ção ao Bra sil. 

O se gun do pon to a que que ria me re fe rir, Sr.
Pre si den te, é a ma té ria que saiu na re vis ta IstoÉ des -
ta se ma na sob o tí tu lo ”Índio quer pa ten te“. Essa ma -
té ria é fru to de uma pes qui sa e de uma vi a gem fe i ta
pela jor na lis ta Lu i za Vil la méa, que se di ri giu para a
Gu i a na Ingle sa, onde teve opor tu ni da de de co nhe cer
as co mu ni da des de ín di os Wa pi xa na, que fa zem uma
par ti lha cul tu ral, lin güís ti ca e so ci al com os ín di os do
Esta do de Ro ra i ma. O meu Ga bi ne te está ten do a
opor tu ni da de de acom pa nhar o pro ces so de de -
núncias fe i tas pe las co mu ni da des in dí ge nas de Ro ra -
i ma em re la ção a um pes qui sa dor in glês cha ma do
Con rad Go rinsky que pa ten te ou duas es pé ci es da flo -
ra bra si le i ra. Uma é o cu na ni, como eles cha mam na
Gu i a na Ingle sa e, no Bra sil – pelo me nos esta é a for -
ma como o co nhe ci no Acre – o ca nham bi, uti li za do
para a ma tan ça de pe i xes de acor do com as tra di ções 
dos ín di os e das po pu la ções re gi o na is. 

A ou tra pa ten te que re gis tra ram foi da va ri e da -
de cha ma da ti pir, uti li za da pe los ín di os como an ti -
con cep ci o nal. O pes qui sa dor Go rins ki re gis trou essa 
pa ten te na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos. Por isso,
está sen do aci o na do in ter na ci o nal men te pe los ín di -
os com o apo io – já está sen do ma ni fes ta do  da
OAB e tam bém do nos so Ga bi ne te. Enten de mos
que uma das for mas de con tri bu ir para o de sen vol vi -
men to do nos so País, para o de sen vol vi men to da
Ama zô nia é a uti li za ção cor re ta e éti ca tan to do pon -
to de vis ta da sus ten ta bi li da de quan to da re mu ne ra -
ção dos re cur sos da nos sa bi o di ver si da de. A re vis ta
IstoÉ mos tra que aque las po pu la ções são, his to ri ca -
men te – e eu di ria mi le nar men te – co nhe ce do ras
das pro pri e da des des sas es pé ci es, uti lizan do-as em 
di fe ren tes si tu a ções. No en tan to, não fo ram de vi da -
men te re co nhe ci das pelo pes qui sa dor ao re gis trar a
pa ten te – e ele uti li zou-se de pro pri edades exis ten -
tes nes sas subs tân ci as.

O ca nham bi, como o co nhe ci, como me foi en si -
na do por meu pai, é uma va ri e da de que tem atu a ção
di re ta no sis te ma ner vo so cen tral. Qu an do o pe i xe en -
tra em con ta to com essa subs tân cia, fica pa ra li sa do,
o que fa ci li ta a pes ca, com uma van ta gem em re la ção
a ou tras es pé ci es de ve ne no na tu ral, como o tim bó,
por exem plo, que não pos si bi li ta a re cu pe ra ção do
pe i xe. O pe i xe que en tra em con ta to com o tim bó,
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mes mo que de po is en tre em água cor ren te, em água
lim pa, mor re de qual quer ma ne i ra. No caso do ca -
nham bi, o pe i xe tem a pos si bi li da de de re cu pe rar-se
após um de ter mi na do nú me ro de ho ras, com a per da
do efe i to anes té si co que o de i xa meio pa ra li sa do. O
pes qui sa dor, por tan to, pa ten te ou uma des co ber ta fe i -
ta an te ri or men te pe los ín di os, sem o de vi do cu i da do
éti co de atri bu ir-lhes o re co nhe ci men to do seu sa ber
ou al gum tipo de re mu ne ra ção por esse sa ber caso
te nha al gu ma van ta gem eco nô mi ca. Em re la ção a
isso, os pa í ses sig na tá ri os da Con ven ção da Bi o di -
ver si da de não po dem, em hi pó te se ne nhu ma, bur lar
a con ven ção já ra ti fi ca da tan to pelo Bra sil quan to pelo 
país de ori gem des se pes qui sa dor in glês, que de ve ri -
am ser os pri me i ros a dar o exem plo de, exis tin do a
con ven ção, não fa zer ne nhum tipo de pa ten te ou re -
gis tro que não leve em con ta o que pre co ni za a Con -
ven ção de Di ver si da de Bi o ló gi ca, de que to dos os pa -
í ses são au tô no mos em re la ção aos seus re cur sos
ge né ti cos e bi o ló gi cos e de ve rão cri ar leis que de sig -
nem como será o aces so aos seus re cur sos na tu ra is,
en vol ven do ele men tos im por tan tes, como a par ti lha
de be ne fí ci os, do pon to de vis ta de re mu ne ra ção ou
de tec no lo gia, ou no que se re fe re ao re co nhe ci men to 
do sa ber das po pu la ções tra di ci o na is que têm co nhe -
ci men tos as so ci a dos a es ses re cur sos. 

Des se modo, o pes qui sa dor não con si de rou es -
ses as pec tos. No caso, in clu si ve, apro ve i tou-se da
con vi vên cia que teve com os ín di os du ran te mais de
dez anos, le van do o co nhe ci men to que ad qui riu em
vir tu de des sa con fi an ça para um pro ces so de re gis tro
de pa ten tes, que, com cer te za, está sen do ago ra
ques ti o na do pe los ín di os, pes qui sa do res, ad vo ga dos 
e ju ris tas que te nham po si ci o na men to con trá rio a
essa for ma opor tu nis ta de apro ve i tar-se do sa ber das
re fe ri das po pu la ções tra di ci o na is.

A re u nião que se re a li za rá pro va vel men te em fe -
ve re i ro – na qual as co mu ni da des in dí ge nas de Ro ra i -
ma es ta rão re u ni das para dis cu tir os mais di fe ren tes
as sun tos de in te res se des sas po pu la ções – tam bém
tra ta rá des sa ques tão em que pre ten dem, jun to com
os ín di os da Gu i a na Ingle sa, fa zer uma re pre sen ta -
ção no pla no in ter na ci o nal, para ques ti o nar essa pa -
ten te, da mes ma for ma que foi ques ti o na da pe los ín -
di os a pa ten te do San to Da i me ou da Aya hu as ca. 

Essa é uma de mons tra ção con cre ta de que o
Bra sil res sente-se, com cer te za, de um ins tru men to
le gal para as se gu rar o direito das po pu la ções tra di -
ci o na is. 

Tal ins tru men to le gal já foi apro va do no Se na do
por una ni mi da de, e está há qua se dois anos na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, onde, in fe liz men te, mu i to em -

bo ra exis ta uma Co mis são Espe ci al, cri a da para ana -
li sar a Lei da Bi o di ver si da de, até hoje não se cons ti tu -
iu a Co mis são, ou seja, até hoje a Co mis são não se
re u niu para dar pa re cer aos três pro je tos que es tão
em tra mi ta ção so bre esse as sun to – o pro je to de au -
to ria do Go ver no Fe de ral, apre sen ta do pos te ri or men -
te ao do Se na do, e o pro je to do De pu ta do Ja ques
Wag ner. 

Tive a opor tu ni da de de pa u tar essa dis cus são
no Con gres so Na ci o nal. Tra ta-se do pri me i ro pro je to
em todo o mun do de ini ci a ti va do Le gis la ti vo, re gu la -
men tan do o aces so aos re cur sos da bi o di ver si da de –
os pa í ses que têm esse ins tru men to o fi ze ram por de -
cre to –, por tan to o Bra sil tem uma res pon sa bi li da de
mu i to gran de em le gis lar so bre essa ma té ria. 

No en tan to, de acor do com o que pre co ni za a
Con ven ção da Di ver si da de Bi o ló gi ca, de acor do com
as exi gên ci as éti cas e mo ra is que hoje te mos em ra -
zão dos abu sos que vêm sen do pra ti ca dos, da ex tra -
ção ir re gu lar dos re cur sos da nos sa bi o di ver si da de,
da usur pa ção dos sa be res das po pu la ções tra di ci o -
na is, é fun da men tal que o Con gres so Na ci o nal apro -
ve, o quan to an tes, a Lei da Bi o di ver si da de. 

Não se tra ta de apro var a Lei da Se na do ra Ma -
ri na Sil va, até por que já não é mais o Pro je to da Se -
na do ra Ma ri na Sil va, mas o Subs ti tu ti vo apre sen ta -
do pelo Se na dor Osmar Dias, ou o Pro je to apre sen -
ta do pelo De pu ta do Ja ques Wag ner, ou a pro pos ta
do Exe cu ti vo ou da pro pos ta do Exe cu ti vo, mas o
fun da men tal é que se dis cu ta a ma té ria e que não
se co lo que para re gu la men ta ção os pon tos crí ti cos
re fe ren tes à pro ble má ti ca como quer fa zer o Go ver -
no, co lo can do, para matéria de re gu la men ta ção, a
de ci são com re la ção à au to no mia do saber das po -
pu la ções tra di ci o na is. 

Ora, se o Con gres so Na ci o nal, que é a Casa
que re pre sen ta os di fe ren tes seg men tos so ci a is e em
que es ta ri am pos tos os in te res ses di ver gen tes e con -
fli tan tes des sa so ci e da de, não se sen te em con di ções 
de to mar uma de ci são so bre a ques tão, mu i to me nos
meia dú zia de téc ni cos, por mais com pe ten tes que
se jam, mas que não res pon dem, em úl ti ma ins tân cia,
a ne nhum ape lo ou co bran ça da so ci e da de bra si le i ra. 

De sor te que essa de ci são, pela na tu re za da
com ple xi da de que a en vol ve, de ve rá ser ne ces sa ri a -
men te de ci di da pelo Con gres so. É o Con gres so que
tem que di zer se os ín di os têm ou não di re i to so bre
seus sa be res as so ci a dos aos re cur sos na tu ra is, se o
Bra sil tem ou não di re i to de ser re mu ne ra do em fun -
ção de seus re cur sos ge né ti cos e bi o ló gi cos, se o
Bra sil deve ou não lu tar para que aqui lo que foi acor -
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da do en tre 140 pa í ses no Rio de Ja ne i ro, em um dos
as pec tos mais po lê mi cos da Eco-92, de que cada País
deva ser re mu ne ra do por seus re cur sos na tu ra is.

A gran de van ta gem di fe ren ci al que te mos em
re la ção aos mun dos de sen vol vi dos são os nos sos re -
cur sos na tu ra is. Se abrir mos mão des se di fe ren ci al
de van ta gens, com cer te za, es ta re mos fa zen do uma
es pé cie de en tre ga, de for ma aber ta, es can ca ra da, e
eti ca men te con de ná vel por tudo aqui lo de que se
cons ti tu em as nos sas pos si bi li da des de de sen vol vi -
men to, as nos sas pos si bi li da des de cons tru ção de
um ca mi nho au tô no mo. 

Os pa í ses ri cos po dem até ter tec no lo gia, mas la -
men ta vel men te não dis põem dos re cur sos na tu ra is de
que dis po mos. Te mos a ma i or re ser va de água doce
do Pla ne ta. Aca ba mos de ver o quan to São Pa u lo po -
de rá ser pre ju di ca da em fun ção da au sên cia de re cur -
sos hí dri cos, em de cor rên cia da for ma ir res pon sá vel
como fo ram tra ta dos os re cur sos hí dri cos no Esta do
de São Pa u lo. Esta mos ven do como, no mun do in te i ro, 
o pro ble ma da água é al ta men te es tra té gi co para o de -
sen vol vi men to e cres ci men to des sas na ções. No en -
tan to, o Bra sil, só na Ama zô nia, de tém 13% da água
doce do Pla ne ta. Se não sou ber mos apro ve i tar esse
di fe ren ci al dos re cur sos que nos fo ram da dos pela na -
tu re za, es ta re mos sen do, no mí ni mo, ir res pon sá ve is,
sem vi são es tra té gi ca. E o pro je to que re gu la menta o
aces so aos re cur sos na tu ra is tem esse po ten ci al.

Acre di to, in clu si ve, que o Bra sil, de pos se des se 
ins tru men to le gal, po de rá li de rar um pro ces so no pla -
no in ter na ci o nal, ar ti cu lan do os pa í ses que par ti lham
a Ama zô nia, como o Peru, a Bo lí via, no sen ti do de
que to dos es ses pa í ses que par ti lham da mes ma flo -
res ta te nham uma lei que pos sa ser co mum a to dos
eles, para que não te nha mos al guns com leis res tri ti -
vas e ou tros com leis mais per mis si vas, le van do-nos
a uma si tu a ção de com ple ta in ca pa ci da de, de não
con se guir mos nos pro te ger es tra te gi ca men te da re ti -
ra da de de ter mi na das plan tas, ani ma is, in se tos, es -
pé ci es de fun gos que nos são co muns. Por que de
nada adi an ta pro te ger mos as es pé ci es de rãs, que
hoje es tão ren den do US$25 mi lhões para um la bo ra -
tó rio ita li a no e ou tro ame ri ca no, se fe char mos a ”por -
te i ra“ para a sa í da des sas rãs, se a Bo lí via, o Peru e
de ma is pa í ses não fi ze rem o mes mo, por que o prin cí -
pio ati vo é se me lhan te em to das elas. Assim, es ta ría -
mos sim ples men te sen do pre te ri dos de qual quer pos -
si bi li da de de van ta gem eco nô mi ca e de apo io téc ni -
co, em fun ção de um país ir mão que não sou be va lo ri -
zar o seu re cur so de bi o di ver si da de.

De sor te que a ma té ria da re vis ta IstoÉ é opor -
tu na. Tra ta-se de uma sé rie de de nún ci as que es tão 

sendo fe i tas a res pe i to da uti li za ção in de vi da por par te 
de pes qui sa do res ines cru pu lo sos, que in clu si ve cri am
pro ble mas para aque les pes qui sa do res que têm com -
pro mis so éti co, que que rem fa zer pes qui sa de acor do
com as leis exis ten tes na que les pa í ses, mas que, em
fun ção da for ma como vem sen do tra ta do o pro ble ma
por par te da que les que não têm esse com pro mis so,
aca bam sen do co lo ca dos na vala co mum.

Assim, es tou par ti ci pan do des se pro ces so, dan -
do apo io aos ín di os. Esta rei na as sem bléia que ha ve -
rá em Ro ra i ma, para, di ga mos as sim, par ti lhar não
como su je i to di re ci o na dor des se pro ces so, mas como 
uma for ça au xi li ar. Sin to-me fe liz por es tar cum prin do
esse pa pel no Se na do, até por que te nho den tro de
mim toda a his tó ria do que foi a re ti ra da dos clo nes
das se rin gue i ras da Ama zô nia, ca u san do-nos gran de 
pre ju í zo, cujo pre ço alto es ta mos pa gan do até hoje.

Che ga mos a re pre sen tar 40% das ex por ta ções
do País. Atu al men te so mos uma eco no mia sem peso
na eco no mia glo bal, em ra zão da fal ta de tra ta men to
es tra té gi co ade qua do à bor ra cha na tu ral, da qual
sim ples men te for ne ce mos as se men tes para a Ma lá -
sia. Per de mos com ple ta men te a ca pa ci da de de con -
cor rer, numa área em que so mos for ne ce do res das
ma tri zes, dos clo nes. So mos nós que ali men ta mos os 
ban cos de ger mo plas mas da Ma lá sia. No en tan to,
ser vi mos ape nas como ali men ta do res de um lu cro
que não po de rá ser nos so, por que àque la épo ca não
ha via essa dis cus são.

Hoje ela exis te, já foi apro va da no Se na do Fe -
de ral e deve, e pre ci sa ser apro va da na Câ ma ra dos
De pu ta dos, até por que, em fun ção da pos si bi li da de
de apro va ção da lei, já exis te ver da de i ra cor re ria para 
se re gis tra rem pa ten tes de qual quer for ma, a fim de
se evi ta rem as pro i bi ções da lei no fu tu ro, quan do
apro va da. Assim, to dos que rem le var uma van ta gem
apres sa da, prin ci pal men te a par tir da usur pa ção dos
sa be res das co mu ni da des in dí ge nas, quer seja do
ca nham bi, quer seja do tipi, quer seja da va ri e da de de 
rãs, quer seja da pe dra-ume do Ama zo nas e de tan -
tas ou tras va ri e da des, que hoje es tão sen do pa ten te -
a das, sem que pos sa mos, no fu tu ro, vir a ques ti o nar
es sas pa ten tes aos pa í ses que não ra ti fi ca ram a Con -
ven ção, como é o caso dos Esta dos Uni dos. Com os
que a ra ti fi ca ram, usa re mos o mes mo pro ces so que
uti li za mos com re la ção ao pes qui sa dor in glês.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Antes de con ce der a pa la vra ao no bre Se na -
dor Edu ar do Su plicy, que ro re gis trar, como on tem, a
pre sen ça de 80 Se na do res em ple ná rio.

Tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, Srªs e Srs.
Se na do res, ocor reu on tem algo que não é tão co mum 
em nos so País, mas que me re ce um re gis tro, dada
sua im por tân cia. Tra ta-se do en con tro ha vi do en tre os 
Se na do res da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do 
Se na do, pre si di da pelo Se na dor Ney Su as su na, e o
Pre si den te da Re pú bli ca.

Re cor da mos que o Se na dor Ney Su as su na,
des de o ano pas sa do, tem re a li za do en con tros in for -
ma is com Mi nis tros de Esta do e ou tras au to ri da des,
tais como o Pre si den te do Ban co Cen tral. Além das
re u niões ofi ci a is que te mos tido aqui, ele con si de rou
que se ria in te res san te re a li zar al guns en con tros em
sua re si dên cia, e con vi dou os Se na do res, ti tu la res e
su plen tes, para diá lo gos ora com o Mi nis tro Pe dro
Ma lan, ora com o Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí -
nio Fra ga, ou com di ver sos Mi nis tros, como o da Sa ú -
de, por exem plo. Par ti ci pei de al gu mas des sas con -
ver sas, ca rac te ri za das por en con tros cor di a is, em
jan ta res, em que as co i sas era di tas com mu i ta fran -
que za en tre os Se na do res e o Mi nis tro con vi da do.

Des ta vez, o Se na dor Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos con vi dou o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so para uma con ver sa num
jan tar des sa na tu re za. Eis que o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so en ten deu que ele é quem de ve ria
con vi dar os Srs. Se na do res a irem ao Pa lá cio da
Alvo ra da. E to dos os mem bros da CAE, ti tu la res e su -
plen tes, re ce be ram de Sua Exce lên cia con vi te em
que se as si na la va tra tar-se de re u nião da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos com essa ca rac te rís ti ca in -
for mal. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
hou ve por bem con vi dar tam bém o Pre si den te Anto -
nio Car los Ma ga lhães e os Srs. Lí de res.

Eu gos ta ria de res sal tar que, sen do uma re u -
nião pou co usu al, nós, da Opo si ção, pen sa mos mu i to 
a res pe i to da de ci são de ir mos ou não a esse jan tar
com o Pre si den te da Re pú bli ca. Foi a pri me i ra vez
que nós, Se na do res do Blo co da Opo si ção, fo mos
con vi da dos para algo com esse ca rá ter. Nós, mem -
bros da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Blo co
da Opo si ção, re u ni mo-nos para to mar essa de ci são,
que não foi fá cil para nós. Alguns de nos sos com pa -
nhe i ros e com pa nhe i ras ava li a ram que, em se tra tan -
do de jan tar na re si dên cia ofi ci al do Pre si den te da Re -
pú bli ca, po de ri am se sen tir um tan to cons tran gi dos
de di ze rem co i sas que nor mal men te di zem aqui na
de fe sa do in te res se pú bli co, com a fran que za com
que cos tu mam fa zê-lo. E al guns Se na do res pre fe ri -
ram não ir. Pelo que com pre en di de suas pa la vras,

ou tra te ria sido a de ci são caso a re u nião ti ves se sido
aqui no Se na do Fe de ral, como nor mal men te fa ze mos 
quan do de se ja mos ques ti o nar, de ba ter e di a lo gar
aber ta men te com os Mi nis tros.

Des sa for ma, ocor reu cer to cu i da do por par te
dos Sena do res dos três Par ti dos do Blo co de Opo si ção  
PT, PSB e PDT. Qu an to ao PT, tan to o Pre si den te José
Dir ceu quan to o Pre si den te de hon ra, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, dis se ram que se tra ta va de um en con tro ins ti -
tu ci o nal e que não viam qual quer pro ble ma em di a lo -
gar mos com o Pre si den te da Re pú bli ca no Pa lá cio.

Pes so al men te, te nho re la ção de co nhe ci men to,
de ami za de com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so des de a mi nha ado les cên cia, pra ti ca men te,
quan do es tu dan te uni ver si tá rio, e sem pre me sen ti
com toda li ber da de de di zer-lhe as co i sas com fran -
que za, olho no olho. Des sa for ma, não me sen ti cons -
tran gi do em ir até lá.

Hou ve uma épo ca em que nós, da Opo si ção,
es tá va mos por de ci dir se iría mos ou não aten der ao
con vi te do Pre si den te para con ver sar mos com o Pre -
si den te Bill Clin ton, dos Esta dos Uni dos, quan do es -
te ve no ple ná rio do Se na do e no Ita ma raty. E a Se na -
do ra Ma ri na Sil va lem brou-me de que, na que la oca -
sião, nos  pou cos mi nu tos em que es ti ve com o Pre si -
den te ame ri ca no, dis se-lhe que con si de ra va im por tan -
te a ex pan são que ha via ocor ri do, por sua ini ci a ti va,
du ran te o seu go ver no, na for ma de im pos to de ren da
ne ga ti vo  o ear ned in co me tax cre dit. Dis se-lhe ain da 
que gos ta ria de trans mi tir que nós, da Opo si ção, ava -
liá va mos ser im por tan te que o go ver no dos Esta dos
Uni dos se apro xi mas se e nor ma li zas se suas re la ções
com o go ver no de Cuba, de Fi del Cas tro. Aliás, tra -
ta-se de pon to de vis ta com par ti lha do tam bém pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Essa mi nha
ob ser va ção foi pu bli ca da até nos jor na is nor -
te-americanos. Di zer as co i sas com fran que za tem
efe i to po si ti vo quan do o fa ze mos de for ma ci vi li za da.

Assim, re sol ve mos com pa re cer ao en con tro –
eu, o Se na dor José Edu ar do Du tra, do PT, o Se na -
dor Ro ber to Sa turnino, do PSB e o Se na dor Jef fer -
son Pé res, do PDT –, re pre sen tan do os três Par ti -
dos da Opo si ção. Igual men te es ti ve ram pre sen tes
os Se na do res Ro ber to Fre i re, do PPS, e Pe dro Si -
mon, que não par ti ci pou da re u nião em que de fi ni -
mos nossa ida. 

O Se na dor Ro ber to Re quião pre fe riu não ir, já
que ha via fe i to um pro nun ci a men to mu i to se ve ro e
apre sen ta do um pro je to de de cre to le gis la ti vo so li ci -
tan do a anu la ção da de ci são do Mi nis tro Pe dro Ma lan 
re fe ren te à re ne go ci a ção dos tí tu los de pre ca tó ri os de 
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Per nam bu co, as sun to que foi, in clu si ve, ob je to do
meu diá lo go com aque le Mi nis tro. Mas de ci di mos ir. 

Dis se ao Pre si den te, na que la con ver sa in for -
mal, que gos ta ria que hou ves se uma re u nião sem as
carac te rís ti cas de um jan tar na re si dên cia pre si -
denci al, no Pa lá cio da Alvo ra da, para que ne nhum
dos nos sos Se na do res se sen tis se cons tran gi do de
ter uma con ver sa fran ca. Se pos sí vel, essa re u nião
po de ria ser aqui no Se na do ou em al gum lu gar que
pu dés se mos acer tar de co mum acor do. O Pre si den te 
da Re pú bli ca con cor dou e su ge riu a casa do Se na dor
Ney Su as su na, a mi nha ou a de ou tro Se na dor. Mas o 
me lhor lo cal tal vez seja o Se na do mes mo. 

Aliás, apro ve i tei a opor tu ni da de para trans mi tir o 
teor do pro je to de emen da à Cons ti tu i ção que apre -
sen tei, cujo pa re cer foi ela bo ra do pelo Se na dor Sér -
gio Ma cha do. Pro po nho no pro je to que o Pre si den te
com pa re ça ao Con gres so Na ci o nal por oca sião da
sua men sa gem so bre o es ta do da Na ção que se dá
no iní cio dos tra ba lhos le gis la ti vos, em 15 de fe ve re i -
ro, quan do Sua Exce lên cia fala so bre as suas me tas
e os seus pro gra mas. O Pre si den te da Re pú bli ca
mos trou-se fa vo rá vel a essa pro pos ta, em bo ra não
te nha con cor da do com ou tro as pec to a que me re fe ri
– e que está em meu pro je to –, so bre se dar o di re i to,
após a fala de Sua Exce lên cia, aos Lí de res de tam -
bém ex pres sa rem o seu pa re cer so bre o es ta do da
Na ção. Qu an to a essa par te, Sua Exce lên cia não é
tão fa vo rá vel, mas ca be rá a nós de ci dir mos.

O Se na dor Sér gio Ma cha do deu pa re cer fa vo rá -
vel à pri me i ra par te: que o Pre si den te com pa re ça para
tra zer a sua men sa gem so bre o es ta do da União. E o
Se na dor José Sar ney lem brou que, quan do do seu úl ti -
mo ano de Go ver no, em 1990, con ver sou com a Mesa
do Con gres so e con cor dou em pro fe rir o seu dis cur so
so bre o es ta do da Na ção no Con gres so. O Se na dor Pe -
dro Si mon era Go ver na dor e, não es tan do pre sen te,
não foi tes te mu nha. Ha ven do na oca sião no tí ci as de
que o Pre si den te Sar ney es ta ria mu i to im po pu lar, lhe
su ge ri ram não to mar aque la ati tu de. S. Exª, en tão, de ci -
diu vir para con fe rir a ve ra ci da de des sas afir ma ções.
Veio, en tão, ao Con gres so e pro fe riu o seu dis cur so,
ten do sido re ce bi do sem ne nhum pro ble ma maior.

Nes ta se ma na, con ver sa mos com o Se na dor
Bill Gra ham, do Ca na dá, que nos fa lou que o Pri me i -
ro-Ministro ca na den se, to dos os dias, con ver sa com
to dos os Par la men ta res da que le país. Se o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so é tão fa vo rá vel ao
Par la men ta ris mo, por que não pode vir aqui, pelo me -
nos de vez em quan do, para uma con ver sa fran ca
com Se na do res e De pu ta dos, in clu si ve os da Opo si -
ção, so bre o as sun to que qui ser mos?

Su ge ri ao Pre si den te da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Se na dor Ney Su as su na, que seja fe i ta
uma re u nião com a pre sen ça do Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so so men te com café e água. Não
pre ci sa ria do cho co la te que, às ve zes, é ofe re ci do
pelo Se na dor Ney Su as su na. Des sa for ma, ha ve ria
um diá lo go fran co e aber to.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, cre io que V. Exª se te nha
alon ga do mu i to nas pre li mi na res. Se co me ças se pelo 
con te ú do, seu dis cur so se ria mu i to mais rá pi do. Apre -
sen ta rei mi nha ava li a ção tran qüi la e sin ce ra. Como,
na ses são de on tem, mu i tos Se na do res uti li za ram-se
de ex pres sões não-regimentais, tam bém o fa rei: na
mi nha opi nião, a ati vi da de de on tem foi o ma i or
”mico“. Se eu sou bes se que a re u nião se ria da que la
for ma, não te ria ido. Não sou con tra par ti ci par de
acon te ci men tos so ci a is com o Pre si den te da Re pú bli -
ca. Não ha ve ria pro ble ma. Mas iria sa ben do que se ria 
um acon te ci men to so ci al. Ontem, no fim da tar de,
per gun tei ao Se na dor Ney Su as su na como se ria a di -
nâ mi ca des se en con tro, e S. Exª me dis se que se ria a
mes ma di nâ mi ca dos ou tros jan ta res re a li za dos na
sua casa onde es ti ve ram pre sen tes pes so as do Go -
ver no – os Mi nis tros Pe dro Ma lan e José Ser ra, por
exem plo. Com cer te za, a cul pa não é do Se na dor Ney 
Su as su na, por que o en con tro ocor reu no Pa lá cio da
Alvo ra da e, na tu ral men te, quem de fi ne a di nâ mi ca é o 
dono da casa. Assim, jan ta mos, con ver sa mos e ou vi -
mos dis cur sos de au to pro mo ção por par te dos mem -
bros do Go ver no. Tro quei um cus cuz mar ro qui no e
uma mo que ca de ca ma rão na casa do De pu ta do Ja -
ques Wag ner pelo boi ra la do do Pa lá cio da Alvo ra da – 
aque le pra to, em Ser gi pe, é cha ma do de boi ra la do.
Do pon to de vis ta so ci al, eu te ria uma op ção me lhor
que a re u nião de on tem. Fo mos para o Pa lá cio e ou vi -
mos um dis cur so do Pre si den te da Re pú bli ca, que foi
bas tan te sin té ti co na pri me i ra in ter ven ção, e um pro -
nun ci a men to do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que re pe tiu o
que sem pre diz quan do vem ao Con gres so: ”aque les
que fi ze ram pre vi sões ca tas tro fis tas er ra ram, por que
dis se ram que o PIB de cres ce ria 4%, e não de cres -
ceu“. E não ti ve mos a mí ni ma opor tu ni da de para re -
ba ter o que dis se S. Exª. No cam po das pre vi sões,
quem dis se que o PIB, em 1999, de cres ce ria 4% er rou
tan to quan to quem dis se que o PIB cres ce ria 4,5%. E o 
PPA 96/99 di zia que, em 1999, o PIB cres ce ria 4,5%.
Obvi a men te, quem está no co man do da má qui na pú -
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bli ca tem mu i to mais con di ções de fa zer pre vi sões
eco nô mi cas. No en tan to, in ci di ram, em ter mos es ta tís -
ti cos, no mes mo grau de erro. Não es tou aqui para ca -
u sar ci zâ nia, mas, quan do o Mi nis tro Pe dro Ma lan ten -
tou des qua li fi car a me to do lo gia do Di e e se para cál cu lo 
do ín di ce do de sem pre go, deu-me a im pres são de que
es ta va ten tan do cri ti car os Mi nis tros José Ser ra e Pa u -
lo Re na to Sou za, os au to res de tal me to do lo gia. So bre
a re u nião, não con si de ro que te nha ha vi do nada de
pro du ti vo. Não me opo nho a me en con trar com o Pre -
si den te da Re pú bli ca e a con ver sar so bre po lí ti ca.
Entre tan to, ti nha ou tra ex pec ta ti va quan do con sul tei o
Se na dor Ney Su as su na, pois acre di ta va que a di nâ mi -
ca fos se a mes ma de ou tros en con tros. E tra tou-se de
um even to so ci al, ao qual não me opo nho, e po de ria
es tar pre sen te, mes mo sa ben do como se ria. Fi ca mos
ou vin do dis cur sos de au to pro mo ção dos mem bros do
Governo. Se sou bes se que, de fato, a re u nião se ria da -
que la for ma, não te ria ido ao Pa lá cio da Alvo ra da, por -
que não ocor reu o que de fen di: uma re la ção ins ti tu ci o -
nal en tre Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Muito obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con si de ro im por tan tes a ava li a ção e o sen ti men to de
V. Exª.

Gos ta ria de fa lar um pou co dos as pec tos que jul -
guei im por tan tes na que le en con tro. Até tive o cu i da do,
Se na dor Ney Su as su na, de abor dar, na pri me i ra par te,
que foi ca rac te ri za da pe las con ver sas in for ma is, al guns
pon tos que con si de ra va es sen ci a is, para que, ser vi do o
jan tar, usan do o mi cro fo ne, o Se nhor Pre si den te, o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si den te Armí nio Fra ga se re -
fe ris sem a eles. E o pri me i ro pon to di zia res pe i to ao pro -
ble ma da mo e da, que hoje pre o cu pa em vir tu de de al -
gu mas evo lu ções. No ano pas sa do, foi cri a do o Euro na
Co mu ni da de Eu ro péia. Re cen te men te, o Pre si den te
Me nem con vi dou o Bra sil a to mar ca mi nho se me lhan te 
ao que es co lhe ra, ou seja, o da do la ri za ção da eco no -
mia. E, há pou cas se ma nas, o Pre si den te do Equa dor
ins ti tu iu a do la ri za ção da eco no mia.

Ora, ava li an do que isso é algo ex tre ma men te
pre o cu pan te e que, pou co an tes da mu dan ça da po lí -
ti ca cam bi al, ha via se to res do Go ver no, téc ni cos,
pes so as den tro do Mi nis té rio da Fa zen da e do Ban co
Cen tral que ad vo ga vam o con se lho da mo e da, cur -
rency bo ard, que, se gun do o Prê mio No bel de Eco -
no mia, Ja mes Toyn bee, cons ti tu ir-se-ia ia na an -
te-sala da do la ri za ção, pedi ao Pre si den te, que ain da
não se ha via ma ni fes ta do a res pe i to des se as sun to,
que o fi zes se. Como foi um en con tro com 51 Se na do -
res, fi gu ras pú bli cas – o Pre si den te fa lou ao mi cro fo -
ne e, con for me pude ob ser var, suas pa la vras fo ram

gra va das –, fa rei re ve la ções so bre es ses as pec tos,
que são pú bli cos. O en con tro foi com Se na do res, re -
pre sen tan tes do povo; não se tra ta va, por tan to, de
uma con ver sa pri va da. Men ci o no isso, até em ter mos
da éti ca em re la ção ao Pre si den te e ao Mi nis tro.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Mas V. Exª 
me per mi te um pe que no apar te an tes de fa zer es sas
con si de ra ções?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Tudo de -
pen de dos olhos de quem vê. Con si de rei uma gen ti le -
za do Pre si den te ina u gu rar o nos so ci clo de pa les tras
in for ma is, os nos sos fa mo sos de ba tes. Hou ve re ve la -
ções im por tan tes. O Pre si den te ro tu lou seu go ver no
como um go ver no so ci al; dis se que a eco no mia é ne -
ces sá ria, que, ape sar dis so, tem fe i to pro gres sos
enor mes nas áre as da edu ca ção e sa ú de e que ago ra 
vai in ves tir, na área de tec no lo gia e mo der ni za ção,
R$900 mi lhões ori un dos da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo. O Presi den te ti nha tido um dia mu i to di fí cil – to -
dos sa be mos – com o pro ble ma da mu dan ça do Mi nis -
tro Elcio Alva res. Sua Exce lên cia, logo que che gou,
es ta va um pou co cha te a do; foi a con vi vên cia que o de -
sa nu vi ou um pou co. Como dis se o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan, ”Sua Exce lên cia não pode nun ca ser cul pa do pe -
los 500 anos de erro de toda a nos sa His tó ria“. Eu dis -
se a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy: faça toda as
per gun tas ain da du ran te a nos sa con ver sa in for mal. E
V. Exª, que é um mem bro atu an te da Co mis são de
Eco no mia, apro ve i tou mu i to tem o tem po: abor dou o
pro ble ma da po breza e mar cou uma data para o Pre -
si den te re ce ber a Co mis são. Se rão 14 mem bros, não
é isso?

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Na ver -
da de, os mem bros da Co mis são Mis ta de Com ba te à
Po bre za são 38. O Pre si den te da Co mis são, Se na dor 
Ma gui to Vi le la, dis se que par ti ci pa rá des se en con tro
um Se na dor e um De pu ta do de cada par ti do, pelo
me nos. Esse é um dos as pec tos im por tan tes.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Sua Exce -
lên cia abriu a pos si bi li da de de um diá lo go, para –
como dis se bem – con ver sar com a Opo si ção com
toda a fran que za. Até brin cou, di zen do: ”Pode ser que 
eu con si ga al gum voto para com pen sar os vo tos dos
meus ali a dos e fiéis que, às ve zes, não vo tam co mi -
go“. O cli ma es ta va mu i to ame no. Tam bém fez uma
ava li a ção do ce ná rio pas sa do e do fu tu ro; dis se ca te -
go ri ca men te, como V. Exª aca bou de lem brar, que
não ad mi ti ria, de ma ne i ra ne nhu ma, o cur rency bo -
ard, tam pou co a do la ri za ção. Afir mou Sua Exce lên -
cia: ”Sou con tra isso“. Eu es ta va pre sen te, quan do fa -
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lou isso para mim e para V. Exª e, de po is, em pú bli co.
Pela pri me i ra vez, to mou uma po si ção pú bli ca. Enfim, 
eu con si de rei boa até mes mo a co mi da; já es ti ve no
Pa lá cio, em ou tras re cep ções, e a co mi da es ta va mu i -
to pior. Então, pen so que de pen de mu i to dos olhos de 
quem vê. Te nho cer te za de que V. Exª apro ve i tou mu -
i to bem o en con tro e ob te ve ga nhos im por tan tes em
re la ção às te ses que de fen de: o re ce bi men to da Co -
mis são da Po bre za e, tam bém, o diá lo go com a Opo -
si ção. Não se tra ta va de mu dar nin guém de lado, mas 
de ex por idéi as e de ou vir o Pre si den te. Na hora em
que dis se ram ”para que Vos sa Exce lên cia ouça, de
viva voz, fren te a fren te, o que se diz na tri bu na do Se -
na do – e é duro o que Vos sa Exce lên cia pre ci sa ou -
vir“, o Pre si den te dis se: ”E tam bém para que ouça
quem vier di zer“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Exa ta men te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Então, pa ra -
be ni zo V. Exª e a Opo si ção pela par ti ci pa ção. Pen so
que foi um pro gres so. É as sim que se faz a de mo cra -
cia: lu tan do, com ba ten do, como V. Exª, nas ho ras ne -
ces sá ri as – e não há ma i or guer re i ro de Opo si ção que 
V. Exª nes te País –, mas tam bém sa ben do con vi ver
so ci al e edu ca da men te, ape sar da di ver gên cia de
opi niões. Ou tras re u niões ha ve rão de acon te cer nes -
se es ti lo. Obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Se na dor Ney Su as su na.

Antes de con ce der um apar te aos Se na do res
Pe dro Si mon e Ro me ro Jucá, per mi tam-me re gis trar
al guns pon tos es sen ci a is.

No que diz res pe i to ao com ba te à po bre za, logo
de iní cio esse tema foi tra ta do, e o Se na dor Ma gui to Vi -
le la afir mou que quer uma re u nião – não um jan tar – no
Pa lá cio do Pla nal to ou no Se na do Fe de ral, para a en tre -
ga ofi ci al do re la tó rio da Co mis são Mis ta de Com ba te à
Po bre za. Então, su ge ri que o re la tó rio, de pron to, fos se
en ca mi nha do ao Pre si den te, para que Sua Exce lên cia,
por oca sião do en con tro, já sou bes se das con clu sões e
pu des se dis cu tir co nos co os ins tru men tos para com ba -
ter a po bre za nes te País como pri o ri da de. Em seu dis -
cur so for mal, Sua Exce lên cia as si na lou que essa re u -
nião já se ria mar ca da para os pró xi mos dias.

Com res pe i to ao de sem pre go, eu dis se ao Mi -
nis tro Pe dro Ma lan e ao Pre si den te que esse as sun to
ti nha que ser ali tra ta do, vis to que se tra ta de uma pre -
o cu pa ção mu i to gran de da nos sa par te. Ava li a mos
que a eco no mia bra si le i ra está cres cen do mu i to me -
nos do que a po ten ci a li da de do Bra sil, e as ta xas de
de sem pre go têm sido ina ce i tá ve is. O Mi nis tro Pe dro
Ma lan, quan do for mal men te usou da pa la vra, men ci -

o nou que es ta va ha ven do – eu ti nha fe i to re fe rên cia,
du ran te a con ver sa in for mal, aos da dos do Di e e se  da 
gran de São Pa u lo –, se gun do o IBGE, uma me lho ria
do de sem pre go e que não po de ría mos es tar tão pes -
si mis tas. Res sal tou opi niões de eco no mis tas, Lí de res 
da Opo si ção, De pu ta dos; afir mou que o Pre si den te
José Dir ceu ti nha fa la do, em con ver sa in for mal, da
ine vi ta bi li da de da mo ra tó ria e que as co i sas es ta vam
me lho res. Cri ti cou a Opo si ção, quan do ci tou os da -
dos do de sem pre go da Fun da ção Se a de e do Di e e se
para a gran de São Pa u lo. Então, é mu i to im por tan te a 
ob ser va ção do Se na dor José Edu ar do Du tra, lem -
bran do ao Mi nis tro Pe dro Ma lan que quem cri ou a
me to do lo gia do Se a de, Di e e se fo ram os Mi nis tros
José Ser ra e Pa u lo Re na to que, quan do Se cre tá ri os
do Go ver no Fran co Mon to ro, cri a ram esse con vê nio
Fun da ção Se a de e Di e e se.

É im por tan te re gis trar que, em 1999, a taxa de
de sem pre go do Di e e se foi de 19,3%, re cor de para to -
dos os anos e ma i or do que a de 1998, algo em tor no
de 18%.

Qu an do o Mi nis tro men ci o nou que es ta va ha -
ven do uma me lho ria, se gun do o IBGE, que cor res -
pon dia aos da dos de seis re giões me tro po li ta nas,
por que não se po de ria exa mi nar ape nas São Pa u lo,
eis que eu dis se a S. Exª: ”Cu i da do, Mi nis tro“. Até
man dei-lhe um bi lhe te em mãos, por que não po de ria
fa zê-lo à par te, di zen do: ”Pe dro, até para que sua pa -
la vra não seja con tra di ta da pe las no tí ci as de ama nhã, 
na pri me i ra pá gi na, se gun do as qua is o Di e e se vai
apon tar um ín di ce de de sem pre go ma i or em 1999 do
que em 1998, se ria bom qua li fi car que está se re fe rin -
do aos ín di ces do IBGE“.

Ora, o que di zem os ín di ces do IBGE? Qu e ro
aqui as si na lar: a taxa mé dia de de sem pre go aber to
em 1999, du ran te o ano todo, foi de 7,6%, igual à de
1998, e ta xas mu i to ma i o res do que a taxa mé dia de
de sem pre go de 1997, que foi 5,7%; em 1996, 5,4%; e 
em 1995, 4,6%. Por tan to, du ran te os cin co anos do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, a taxa do
IBGE, para seis re giões me tro po li ta nas, taxa mé dia
de de sem pre go aber to, foi cres cen do. Em 1999, foi
tão mal quan to em 1998. 

S. Exª men ci o nou que ha via uma me lho ra re -
cen te, mas esta não é tão con sis ten te por que, em de -
zem bro de 1999, ain da que te nha ha vi do uma li ge i ra
me lho ra – que é sa zo nal em re la ção a no vem bro,
com o au men to da ati vi da de eco nô mi ca em vir tu de do 
13º sa lá rio e do Na tal –, a taxa foi 6,3%. Se gun do a
mé dia do IBGE, ela foi igual à de de zem bro de 1998.

Res sal to aqui a nos sa in sa tis fa ção com o ín di ce
de de sem pre go e com o cres ci men to mu i to aquém
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das pos si bi li da des. Esse pro ble ma está re la ci o na do
àqui lo que não foi re sol vi do su fi ci en te men te, ou seja,
à ques tão so ci al da de si gual da de, que con ti nua mu i to 
in ten sa e leva à vi o lên cia ex tra or di ná ria em to dos os
gran des cen tros. Tais pro ble mas es tão dis tan tes de
ser re sol vi dos pelo Go ver no.

É mu i to im por tan te o que dis se o Mi nis tro Pe dro
Ma lan e o Pre si den te do Ban co Cen tral so bre a ques -
tão da mo e da. Armí nio Fra ga as se ve rou ser con tra a
do la ri za ção, que é im pen sá vel, por que se ria uma per -
da da so be ra nia bra si le i ra e mu i to mais di fí cil fa zer a
po lí ti ca eco nô mi co-monetária. E no que diz res pe i to
ao re ce io que de mons trei de se pro mo ver pre co ce -
men te qual quer con ver são da mo e da bra si le i ra, men -
ci o nou que gos ta ria – e o Ban co Cen tral se en ca mi -
nha para essa di re ção – que hou ves se o re gis tro e o
com por ta men to nor mal, re la ti va men te ade qua do,
para quem pro ce de com cor re ção, paga seus im pos -
tos, faz to dos os re gis tros, e vida mu i to dura para
quem, di ga mos, par ti ci pa do nar co trá fi co, de re mes -
sas ile ga is, dis so e da qui lo. Mas não de ta lhou. 

Se gun do nos sa ava li a ção, mi nha, da Opo si ção
e do Par ti do dos Tra ba lha do res, con si de ra mos im por -
tan te um con tro le de ca pi ta is, uma po lí ti ca ri go ro sa de 
pra zos mí ni mos, de re gras de en tra da, que im pli cam
tam bém re gras na sa í da, por tan to, pra zos mí ni mos
de cap ta ção, pois hoje con si de ra mos que há uma ex -
ces si va li ber da de para os pro pri e tá ri os do gran de pa -
tri mô nio.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª per mi te um apar te?

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor,
V. Exª me con ce de um apar te?

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Pe dro Si mon, Ro me ro Jucá e Ro ber to Sa tur ni -
no, vou ga ran tir o apar te a V. Exªs, com mu i ta hon ra.

Pri me i ra men te, ouço o no bre Se na dor Pe dro Si -
mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª des -
ta ca a im por tan te re u nião re a li za da on tem no Pa lá cio
da Alvo ra da. Aliás, tem sido im por tan te o tra ba lho de -
sen vol vi do pelo Se na dor Ney Su as su na, que, du ran -
te todo o de cor rer do ano pas sa do, per ma nen te men te 
às quar tas-feiras, tem re a li za do re u niões en tre os
mem bros da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
mem bros do Go ver no. São re u niões aber tas, em que
to dos os in te gran tes da Co mis são pre sen tes têm di -
re i to a per gun tar e re ce ber res pos ta por par te do Mi -
nis tro ou au to ri da de que es te ja lá sen do ques ti o na da. 
Re u niões ge ral men te sig ni fi ca ti vas, por que per mi tem 

que se fi que por den tro das ques tões, e aqui lo que
po de ria se tor nar um dis cur so acre e in ter ro ga ti vo
nes ta Casa, ter mi na por não ser , por que o as sun to é
apro fun da do na casa do Se na dor Ney Su as su na. S.
Exª hou ve por bem con vi dar, para ini ci ar os tra ba lhos
des te ano, o Pre si den te da Re pú bli ca. A re u nião se ria 
na casa do Se na dor Ney Su as su na, onde so mos
as síduos – a mé dia dos que lá com pa re cem é de 15
ou 20 pes so as. O Se nhor Pre si den te, por uma ques -
tão de gen ti le za, ofe re ceu o Pa lá cio da Alvo ra da. Sur -
pre en den te men te, lá com pa re ce ram 51 pes so as.
Com esse nú me ro tão gran de, as me sas fo ram dis tri -
bu í das por gru pos de ter mi na dos. Antes de co me çar a 
re u nião, ha via gru pos de Se na do res aqui e ali, e não
se po dia exi gir di fe ren te. Ine vi ta vel men te, era o que
se es pe ra va acon te cer. V. Exª, por exem plo, fez meia
dú zia de ob ser va ções mu i to con cre tas e ob je ti vas ao
Pre si den te da Re pú bli ca e ou tra meia dú zia ao Mi nis -
tro da Fa zen da. Em uma de las, V. Exª le vou um bi lhe -
te ao Mi nis tro, que o leu e res pon deu para to dos nós.
Mas o mais im por tan te foi a pro pos ta de uma re u nião
de tra ba lho fe i ta por V. Exª ao Pre si den te, com a qual
Sua Exce lên cia con cor dou ple na men te. Va mos con -
ver sar de ma ne i ra for mal, en tre com pa nhe i ros, ain da
que ad ver sá ri os, va mos de ba ter ques tões im por tan -
tes. Essa foi a me di da mais sig ni fi ca ti va, ob ti da por
ini ci a ti va de V. Exª, e com a qual o Pre si den te con cor -
dou ime di a ta men te, tan to que dis se: ”Mar quem a
data!“ Na re u nião de on tem, o Pre si den te da Co mis -
são pro pôs, e o Pre si den te da Re pú bli ca ti nha que
ace i tar. Não ima gi ná va mos que ha ve ria cin qüen ta e
tan tas pes so as, am bi en te em que não ha via como fa -
zer um de ba te, pois, de re pen te, per de ria o sig ni fi ca -
do. Mas V. Exª teve vi são e fir me za para di zer: ”Numa 
ou tra opor tu ni da de, va mos con ver sar!“ Com o que
Pre si den te con cor dou. Isso foi mu i to im por tan te! Par -
la men ta res como V. Exª, como o ilus tre Se na dor Sa -
tur ni no Bra ga, gen te de Opo si ção e de Go ver no, mas
prin ci pal men te os de Opo si ção, de vem sen tar, dis cu -
tir, ana li sar. Isso é fun da men tal para a so ci e da de,
para o Go ver no e para o Se na do Fe de ral. A res pos ta
de Sua Exce lên cia a V. Exª, com toda a sin ce ri da de,
de ve mos co brá-la logo ali adi an te. Va mos mar car
uma re u nião no Pa lá cio da Alvo ra da ou em qual quer
ou tro lu gar, for mal, em que pos sa mos per gun tar e ob -
ter res pos tas. A re u nião no Pa lá cio foi im por tan te
pela pre sen ça de V. Exª, do PT, do Par ti do So ci a lis ta,
do an ti go Par ti do Co mu nis ta, do PDT, dos Par ti dos de 
Opo si ção, que de ram uma de mons tra ção de que, in -
de pen den te men te das mu i tas di ver gên ci as – as mi -
nhas, in clu si ve, são mu i tas, em bo ra eu seja de um
Par ti do que, em tese, apóia o Go ver no –, po de mos
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de ba ter, dis cu tir e bus car fór mu las. Va mos fa zer jus ti -
ça, Se na dor Edu ar do Su plicy, nun ca hou ve, na his tó -
ria do Bra sil, um mo men to como esse, em que não se
pode acu sar ne nhum se tor da Opo si ção de es tar di fi -
cul tan do o Go ver no. Não há gre ve de CUT, nem há
sin di ca to de não sei o quê, nem é PT, ou Pc do B.
Está todo mun do de ba ten do, dis cu tin do, di ver gin do,
mas, no fun do, tor cen do para que as co i sas dêem
cer to. Nes se sen ti do, fe li ci to V. Exª, pela pro pos ta
que fez, e o Pre si den te da Re pú bli ca, que a ace i tou.
Va mos, logo que for pos sí vel, mar car essa re u nião.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A pri me i ra re u nião, in clu si ve, Se na dor Pe dro Si mon,
será com a Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za.
Des ta V. Exª par ti ci pa e es ta rá pre sen te com cer te za.

Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon, pe las
ob ser va ções que en ri que cem o re la to. 

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Pro cu ra rei
ser rá pi do, até para pos si bi li tar os apar tes dos nos sos 
Co le gas. Pri me i ra men te, re gis tro a im por tân cia do
en con tro de on tem. Dis cor do do que foi dito aqui de
que o en con tro te ria sido um ”mico“. Na ver da de, nem
no as pec to cu li ná rio, se pu dés se mos le var em con ta
isso, te ria sido um ”mico“. Não foi um jan tar fa us to so,
che io de pom pa, até por que não de ve ria ser. Quer di -
zer, o Pre si den te da Re pú bli ca fez um jan tar sim ples.
Se fos se um jan tar lu xu o so, es ta ria sen do acu sa do
dis so, en quan to tan ta gen te pas sa fome; por fa zer um 
jan tar sim ples, de re pen te, pe las co lo ca ções que fo -
ram fe i tas aqui, era como se ti ves se sido um ”mico“, o
que, na ver da de, não o foi. Pelo con trá rio, pen so que
foi um jan tar im por tan te, por que V. Exª e ou tros Se na -
do res ti ve ram a pos si bi li da de de ex por suas idéi as.
Con ver sa mos bas tan te an tes de o jan tar ser ser vi do.
O Pre si den te de mons trou in te res se em con ver sas e
con ta tos a se rem fe i tos. Mais do que isso, ini ci an do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con vi da ria
ou tras Co mis sões. E che gou a men ci o nar a Co mis -
são pre si di da pelo Se na dor Ma gui to Vi le la, a CPI da
Po bre za, para uma dis cus são si mi lar à que es ta va se
re a li zan do. E no mo men to de tra tar de ques tões de
eco no mia, em que o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si -
den te do Ban co Cen tral usa ram a pa la vra, sem dú vi -
da ne nhu ma o que foi dito foi a re a li da de, e uma boa
re a li da de. Cre io que não ape nas nós da base go ver -
nis ta mas tam bém V. Exª e os Mem bros da Opo si ção
gos ta ram de ou vir o Mi nis tro Pe dro Ma lan a res pe i to
da con di ção de re cu pe ra ção da eco no mia bra si le i ra

pe ran te as pre vi sões ca tas tró fi cas. Gos ta ria de dar o
meu en ten di men to, por exem plo, so bre a ques tão dos 
ín di ces de de sem pre go. No meu en ten der, o que o
Mi nis tro Pe dro Ma lan dis se é que no iní cio de 1999
ha via uma pre vi são de taxa de de sem pre go de 11%.
No en tan to, a taxa ha via per ma ne ci do na mes ma or -
dem da de 1998. E co men tou, quan do V. Exª in for -
mou que o Di e e se for ne cia um ín di ce di fe ren te do
IBGE, que este co bre seis ci da des e re giões me tro po -
li ta nas, en quan to o Di e e se for ne ce ape nas o ín di ce
de São Pa u lo. Na ver da de, está ha ven do uma des -
com pres são de em pre go na re gião me tro po li ta na de
São Pa u lo com a mi gra ção para ou tras re giões me tro -
po li ta nas. Assim, o que o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o
Pre si den te Armí nio Fra ga fi ze ram não foi nem pro se -
li tis mo nem pro pa gan da de Go ver no. Re la ta ram, para 
to dos nós que te mos cons ciên cia de uma re a li da de
eco nô mi ca, um qua dro de re cu pe ra ção. Um qua dro
de re cu pe ra ção com re la ção à pre vi são in fla ci o ná ria,
com re la ção à pre vi são de de sem pre go, de re cu pe ra -
ção com re la ção à pre vi são de cres ci men to. Pre -
via-se re ces são e hou ve cres ci men to. Então, foi um
qua dro, de cer ta for ma, aus pi ci o so e que de mons tra
in clu si ve a con fi an ça de to dos no cres ci men to do País 
e na re ver são de uma ati vi da de eco nô mi ca mais for te
este ano. Não que ro me es ten der, mas con si de ro que 
o jan tar foi um pas so im por tan te, bem como a pre sen -
ça da Opo si ção. To dos nós te mos ma tu ri da de e po si -
ção fir ma da quan to aos nos sos vo tos e o nos so en -
ten di men to po lí ti co, mas é im por tan te esse diá lo go. O 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que é um de mo cra ta, e a
Opo si ção de mons trou tam bém ser par ti ci pan te des se 
pro ces so de mo crá ti co ao com pa re cer ao jan tar, ape -
sar de não ter sido lu xu o so, por que po de ria es tar pre -
sen te em ou tros even tos. Mas, na ver da de, V. Exª, o
Se na dor José Edu ar do Du tra e o Se na dor Sa tur ni no
Bra ga, ao irem a esse jan tar e ao par ti ci pa rem des se
en ten di men to da Co mis são de Eco no mia, de ram uma 
de mons tra ção de como se faz uma po lí ti ca de alto ní -
vel. Re gis tro a mi nha sa tis fa ção de ter tam bém par ti -
ci pa do e de ter vis to o modo como trans cor reu o de -
ba te de on tem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Se na dor Ro me ro Jucá, as con si de ra ções
de V. Ex a, com as qua is en ri que ce o re la to do que
ocor reu on tem. Res sal to que, no en con tro pró xi mo
so bre a ques tão do com ba te à po bre za, te re mos a
opor tu ni da de de apro fun dar a aná li se so bre o de sem -
pre go, de mons trar a nos sa in sa tis fa ção com o pre -
sen te ní vel de de sem pre go, mas, tam bém, pro pon do
me di das que po de rão con tri bu ir para me lho rar a dis -
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tri bu i ção da ren da, o ní vel de em pre go, er ra di car a
po bre za no Bra sil.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Sena dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, com mu i ta hon ra.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, pen so que V. Exª faz 
mu i to bem em fa zer esse re la to pe ran te os Se na do -
res so bre o que se pas sou on tem à no i te no Pa lá cio.
O Se na dor Ney Su as su na dis se com mu i ta pro pri e da -
de: ”Tudo de pen de dos ou vi dos que es cu tam“. E é
ver da de. Ou vi dos mais be ne vo len tes es cu tam de um
je i to e ou vi dos mais crí ti cos ou ri go ro sos es cu tam de
ou tra for ma. Qu e ro di zer – e não me con si de ro um crí -
ti co dos mais ri go ro sos do Go ver no – que não gos tei
da par te for mal do en con tro, isto é, aque las fa las,
aque les dis cur sos do Pre si den te, do Mi nis tro Ma lan e
do Dr. Armí nio Fra ga. A par te in for mal, as con ver sas
in for ma is, an tes do jan tar, que Sua Exce lên cia teve
com os Se na do res, ro de an do as me sas, fo ram po si ti -
vas, sin ce ras, aber tas, com re sul ta dos con cre tos,
como este da pro pos ta que V. Exª fez de que Sua
Exce lên cia re ce bes se a Co mis são da Po bre za, o que
foi ace i to por Sua Exce lên cia. Na tu ral men te que sei
que era mu i to com pli ca do, mu i to di fí cil es ta be le cer-se 
um de ba te do Pre si den te com 50 Se na do res ali, após
o jan tar. Ago ra, na mi nha opi nião, após o jan tar, o Pre -
si den te de ve ria sim ples men te ter agra de ci do a pre -
sen ça dos Se na do res e até re fe rir-se à pos si bi li da de
de um en con tro de tra ba lho de ma ne i ra mais in for mal, 
com de ba tes, en fim, com a pos si bi li da de de ques ti o -
na men tos por par te dos Se na do res, como se re a li -
zam os jan ta res, os en con tros na casa do Se na dor
Ney Su as su na. Quer di zer, não pre ci sa va o Pre si den -
te fa zer lou vo res ao seu Go ver no, o Mi nis tro Ma lan di -
zer o que já re pe tiu tan tas ve zes, e que dis cor da mos
em mu i tas par tes, e o Dr. Armí nio Fra ga fa zer a mes -
ma co i sa. Era des ne ces sá rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sal vo se ti vés se mos tido a opor tu ni da de de con tes tar.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Exa ta men te. Sal vo se ti vés se mos tido a pos si bi li da de 
de con tes tar e de ques ti o nar, por que aí é que se es ta -
be le ce efe ti va men te um es cla re ci men to. Ve jam bem:
o Pre si den te e seus Mi nis tros po dem es tar ilu di dos e
pen san do que es tão com a ver da de, mas, no mo men -
to em que ou vem as con tes ta ções, al gu ma luz pode
ilu mi nar o pen sa men to de les de for ma di fe ren te. Por
exem plo: irei me re fe rir bre ve men te – des cul pe-me
es tar to man do o tem po de seu pro nun ci a men to – a
três afir ma ções fe i tas ali que me sus ci ta ram ques tões 

que eu gos ta ria de ter fe i to. O Mi nis tro Ma lan e o Dr.
Armí nio Fra ga afir ma ram que o Bra sil afas ta com ple -
ta men te a idéia da do la ri za ção. Foi mu i to bom que te -
nha mos es cu ta do isso. Entre tan to, se o Bra sil, com a
for ça da eco no mia que tem, não dá aos pa í ses cir -
cuns tan tes, da Amé ri ca La ti na, um exem plo de po lí ti -
ca eco nô mi ca com um cer to grau de au to no mia e de
in de pen dên cia em re la ção ao mer ca do fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal, mas, ao con trá rio, sub me te-se, a todo
mo men to, a esse mer ca do fi nan ce i ro, é mu i to pro vá -
vel que os pa í ses da Amé ri ca do Sul, to dos eles, ca -
mi nhem para a do la ri za ção. O Equa dor ca mi nhou for -
mal men te e en fren tou um gran de pro ble ma po lí ti co. A 
Argen ti na já está do la ri za da, ain da que in for mal men -
te. O Mé xi co, com a ade são ao Naf ta, já é uma eco no -
mia que, pra ti ca men te, se in cor po rou. O Bra sil vai fi -
can do cer ca do por pa í ses que se en tre ga ram à ló gi ca 
da do la ri za ção. Te re mos con di ção de re sis tir so zi -
nhos? Ain da que no Go ver no Fer nan do Hen ri que a
eco no mia não ve nha a ser do la ri za da cri am-se con di -
ções para que os fu tu ros go ver nos se jam obri ga dos a
abrir mão da mo e da. Isso pre ci sa va ser dito em con -
tra pon to à afir ma ção que S. Exª fez. O Mi nis tro Pe dro
Ma lan afir mou que o Bra sil con quis tou a con fi an ça do
mun do por que re ce beu 30 bi lhões de in ves ti men tos
di re tos este ano. O Bra sil não con quis tou a con fi an ça
das na ções do mun do, mas a dos en di nhe i ra dos, dos
es pe cu la do res. Por fa zer vá ri as con ces sões ao mer -
ca do fi nan ce i ro, o país está re ce ben do esse enor me
flu xo de ca pi tal, de in ves ti men tos. Não es tão vin do fa -
zer em pre en di men tos no vos. Em sua ma i or par te
vêm es pe cu lar ou com prar a pre ço de ba na na os em -
pre en di men tos já exis ten tes. 

O Se nhor Pre si den te afir mou que seu Go ver no
vai des ta car-se prin ci pal men te na área so ci al. Tal afir -
ma ção me re ce um re pa ro de nos sa par te com ar gu -
men tos mu i to só li dos como os que V. Exª, re pe ti das
ve zes, tem apre sen ta do, as sim como to dos nós da
Opo si ção. Enfim, pen so que se ti ves se ha vi do um
diá lo go, um con tra pon to, pen so que os pró pri os go -
ver nan tes, o Pre si den te e seus Mi nis tros, tal vez ti ves -
sem suas men tes e seus pen sa men tos ilu mi na dos de
for ma di fe ren te. Isso é que pro duz a ra zão: o con fron -
to de idéi as. Ago ra, fi car mos ali, nós, de po is do jan tar, 
a es cu tar mo no cor di a men te o que o Pre si den te, o Mi -
nis tro e o Pre si den te do Ban co Cen tral têm dito, à sa -
ci e da de, à im pren sa, em to das as opor tu ni da des,
pen so que era dis pen sá vel, nada acres cen tou. Acre -
di to que fi ca ria me lhor se o Pre si den te agra de ces se a 
nos sa pre sen ça ali e dis ses se que por su ges tão do
Se na dor, po dia até ci tar a de V. Exª, fa ría mos re u -
niões com diá lo go, en fim, com mais con ver sa, com
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mais ques ti o na men tos em vez do que ocor reu on tem. 
Eram es sas as ob ser va ções que que ria fa zer e cum -
pri men to V. Exª pela ini ci a ti va de re la tar o que se pas -
sou on tem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
As ob ser va ções de V. Exª são de enor me im por tân cia
por que po de rão ilus trar o bom ca mi nho de um even -
tu al novo en con tro de tra ba lho, este sim, em que pos -
sam o Pre si den te e os Mi nis tros di a lo gar com mu i ta
fran que za e tam bém ou vin do os Se na do res mem bros 
da Opo si ção. 

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor Edu ar do Su plicy, a Mesa ad ver te V. Exª
que o seu tem po está es go ta do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, vou con clu ir, mas gos ta ria de po der
hon rar o meu dis cur so com a par ti ci pa ção do Se na dor 
Fran ce li no Pe re i ra. 

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Já que
V. Exª é meu ami go e está do mi na do pela paz, eu
gos ta ria...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É que eu es ti ve na ter ra de V. Exª, há pou cos dias. Vi -
si tei Belo Ho ri zon te, Ouro Pre to...

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
es te ve em Ca ta gua ses, Ubá, Ouro Pre to e ins pi -
rou-se mu i to na idéia dos li ber ta do res do Bra sil – in -
clu si ve de São Pa u lo; eles sa í ram de Mi nas Ge ra is.
Eu gos ta ria ape nas de sa li en tar que não me move o
de se jo de ela bo rar co men tá ri os so bre um jan tar. Um
jan tar é um jan tar. Na tu ral men te, o que é im por tan te
em um en con tro des sa na tu re za é a ob ser va ção que
se faz re la ti va men te à pos tu ra, à lha ne za, à cor di a li -
da de que, afi nal, ocor rem em en con tros des se tipo.
Con fes so a V. Exª que sou um de fen sor da al ter nân -
cia po lí ti ca no po der. Pen so, meu caro ami go – e V.
Exª sabe que so mos ami gos...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Assim me con si de ro.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – E te mos 
até um las tro de ad mi ra ção e res pe i to um pelo ou tro.
Pois bem, pen so que a al ter nân cia no po der pos si bi li -
ta que a so ci e da de olhe para os seus lí de res como
se res hu ma nos e igua is. Qu an do es te ve aqui no Se -
na do o Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, para par ti ci par
do en con tro so bre a re for ma po lí ti ca, eu dis se a S. Exª 
que o co nhe ce ra como re i tor da Uni ver si da de de Bra -
sí lia, ti nha por ele gran de res pe i to e en ten dia que era
uma pes soa ex po nen ci al na vida cul tu ral do país. De -
po is que o vi ele i to Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral,

ve ri fi quei logo que não ha via ne nhu ma di fe ren ça en -
tre o Go ver na dor Cris to vam Bu ar que e o
ex-Governador Fran ce li no Pe re i ra: nós nos tor na mos
igua is. Nin guém faz mi la gre. As co i sas não se trans -
for mam. Há uma su ces são. A al ter nân cia no po der
ape nas oxi ge na o país e, às ve zes, per mi te que o
país dê um pas so im por tan te. Na no i te de on tem, per -
ce bi que esse sen ti men to de al ter nân cia no po der
não pre ci sa se con cre ti zar; bas ta que se mar que um
jan tar da di men são da que le que ocor reu no Pa lá cio
da Alvo ra da. To dos nós ob ser vá va mos. Meu que ri do
lí der Se na dor Edu ar do Su plicy es ta va di a lo gan do,
con ver san do ama vel men te, as sim como os de ma is lí -
de res, como se to dos per ten cês se mos a um só ho ri -
zon te e, afi nal de con tas, pu dés se mos pro mo ver uma 
con ver sa da que la na tu re za, ab so lu ta men te in for mal,
em gran de par te, in con se qüen te, por que o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, em to dos os mo men -
tos em que con ver sou, não abriu mão do seu sor ri so,
não abriu mão de sua le ve za. Con se qüen te men te, foi
um en con tro de ho mens pú bli cos, de mons tran do que
não há ne nhum fos so en tre Opo si ção e Go ver no,
como a so ci e da de pa re ce iden ti fi car no com por ta -
men to dos Lí de res da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do da Re pú bli ca. Não vou pro fe rir aqui a in sus -
ten tá vel le ve za do ser, mas que o en con tro foi leve,
foi; que foi sim pá ti co, foi; que V. Exª fa tu rou, fa tu rou,
por que, mais uma vez, de mons trou que é um lí der
pre pa ra do, cul to e en ten de que a con vi vên cia de mo -
crá ti ca per mi te que as mãos se es ten dam e se en con -
trem, vi san do ao de sen vol vi men to e ao bem-estar do
País. Meu caro Se na dor, que ro fe li ci tá-lo e fe li ci tar o
Con gres so Na ci o nal por esse en con tro su a ve, in for -
mal e ami go, sem ma i o res con se qüên ci as. Que ele
seja útil à Na ção. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por dois mi nu tos, para que o
no bre Se na dor Edu ar do Su plicy pos sa con ce der um
mi nu to de apar te ao Se na dor Ra mez Te bet, caso seja 
esse o de se jo de S. Exª, e con clu ir o seu dis cur so.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por dois mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ra mez Te -
bet, gos ta ria de di zer ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
que, in fe liz men te, ain da con si de ro que há um fos so
en tre o Go ver no e a Opo si ção. Esse fos so ex tra or di -
ná rio de de si gual da de só aca ba rá quan do hou ver de -
ter mi na ção de re a li zar jus ti ça nes te país. Então, para
isso, deve ha ver en con tros que se jam con se qüen tes,
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que te nham con te ú do. O en con tro de on tem pode ser
uma pe que na peça de ou tros que ve nham a ser ca -
rac te ri za dos por mu i to ma i or li ber da de de ação, para
que os Se na do res, de opo si ção ou si tu a ção, di gam,
com mu i ta fran que za, o que sen tem ao Pre si den te,
in clu si ve so bre as gran des di fe ren ças que pre ci sa -
mos re ver ter em nos so País. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª sabe da ad mi ra ção que lhe
te nho. Esti ve on tem pre sen te ao en con tro com o Pre -
si den te da Re pú bli ca – na casa do Pre si den te da Re -
pú bli ca, é bom que se diga. No con vi te, cons ta va que
o en con tro se ria um jan tar na re si dên cia do Pre si den -
te da Re pú bli ca, o Pa lá cio da Alvo ra da, que é onde
Sua Exce lên cia mora. Lá com pa re ce ram 51 Se na do -
res. Foi um even to so ci al – re co nhe ço. Mas é im pos -
sí vel que, num en con tro so ci al, não haja tro ca de idéi -
as en tre po lí ti cos. E eu até fi quei fe liz por que, na oca -
sião, V. Exª abor dou o gran de pro ble ma, quan do dis -
se ao Pre si den te que pe dis se ao Mi nis tro da Fa zen da 
ou ao Pre si den te do Ban co Cen tral que te ces se con -
si de ra ções so bre a do la ri za ção, ou que Sua Exce lên -
cia mes mo o fi zes se. Ape nas não hou ve opor tu ni da -
de para dis cus são. De ba te mos com o Pre si den te
des ta Casa tam bém. Gos to de fa lar com fran que za de 
ami gos. Vi o Pre si den te se re fe rir a V. Exª e vi -
ce-versa; afi nal de con tas, V. Exas têm opi niões di ver -
gen tes mas são ami gos. Por que a crí ti ca, por que fa -
lar que po de ria ser mais pro du ti vo, se o even to teve
essa ca rac te rís ti ca de ser na re si dên cia do Pre si den -
te da Re pú bli ca? O que fal tou ser dito lá, que o seja
aqui. Não vejo nada de ma is, Se na dor Edu ar do Su -
plicy. Pen so que foi um en con tro so ci al que teve pro -
du ti vi da de, até por que se fa lou da ques tão da do la ri -
za ção e se tem apli ca ção no so ci al ou não. De fen do
ma i or apli ca ção de re cur sos na área so ci al, como to -
dos nós de fen de mos, sa be mos das dis pa ri da des so -
ci a is e a ele va da con cen tra ção de ren da que há nes te 
País. Só não con si go cap tar, sin ce ra men te, por que
esse as sun to está sen do ven ti la do da tri bu na do Se -
na do. Não con si go en ten der isso, data ve nia de V.
Exª. No mais, vi um Pre si den te que tran si tou em nos -
so meio como re al men te é. Até tive opor tu ni da de –
que ro con fes sar – de, num ba te-papo in for mal, de fen -
der in te res ses do meu Esta do. Dis se a Sua Exce lên cia:
Pre si den te, V. Exª me per mi te que eu abor de aqui pro -
ble mas re fe ren tes a Mato Gros so do Sul? “Per fe i ta -
men te“ – res pon deu-me. Dis se o que pen sa va e do

que pre ci sa mos, não de i xei de re i vin di car. Acre di to,
por tan to, se rem úte is en con tros des sa na tu re za. To -
da via, quan do o en con tro se dá na casa da pes soa,
con si de ro meio im pró prio. Des cul pem-me. Sou um
ho mem fran co, pos so es tar en ga na do. V. Exª e ou tros 
têm mu i to mais ex pe riên cia le gis la ti va do que eu, mas 
é o que pen so. Cre io que se V. Exª não es ti ves se lá e
ou tro não ti ves se abor da do o que V. Exª abor dou, ain -
da se po de ria cha mar o en con tro de im pro du ti vo. Va -
leu só para ou vir a opi nião so bre aque le pro ble ma da
do la ri za ção. Ga nhei mu i to indo lá. Qu e ro de i xar cla ra
essa mi nha po si ção aqui.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ra mez Te bet, so mos Se na do res, re pre sen -
tan tes do povo. Qu an do di a lo ga mos com o Pre si den -
te da Re pú bli ca, atu a mos como re pre sen tan tes do
povo. E di zer das co i sas que fa ze mos nes sa qua li fi ca -
ção é algo que, no meu en ten der, cons ti tui até de ver.
Cos tu mo pres tar con tas de tudo que faço.

Con cluo, Sr. Pre si den te, in for man do que no en -
con tro jun to ao Pre si den te, on tem, en tre guei-lhe este
ofí cio, que peço seja re gis tra do na ín te gra, e tam bém o
tex to, em por tu guês e em in glês – mas peço que seja
trans cri to na ín te gra –, ”Jus ti ça Agrá ria“, es cri to em
1795 por Tho mas Pa i ne, um dos ma i o res ideó lo gos das 
Re vo lu ções Fran ce sa e Ame ri ca na. Jus ta men te em
1795, à Assem bléia Le gis la ti va e ao Di re tó rio Exe cu ti vo
da Re pú bli ca Fran ce sa, ele apre sen tou um pla no em
que jus ti fi ca va as ra zões pe las qua is toda pes soa tem o
di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za da na ção.
Afir ma va Pa i ne que ”o pla no con ti do nes te tra ba lho não
está adap ta do para ne nhum país em par ti cu lar: o prin cí -
pio no qual se ba se ia é ge ral. Po rém, vis to que os di re i -
tos do ho mem são um cam po de es tu do novo nes te
mun do e um cam po que ne ces si ta de pro te ção con tra a
pos tu ra cle ri cal e con tra a in so lên cia de opres sões há
mu i to tem po es ta be le ci das, achei por bem co lo car esta
pe que na obra sob a sua sal va guar da.“

Então, isso é para a hu ma ni da de. Aqui es tão os
fun da men tos e por que toda pes soa deve ter o di re i to
de re ce ber uma ren da com o di re i to ina li e ná vel da
pes soa hu ma na em cada País.

Para que o Pre si den te e os Srs. Se na do res pos -
sam co nhe cer de per to es ses fun da men tos, peço o
re gis tro na ín te gra des te do cu men to nos Ana is, com a 
có pia des te meu ofí cio ao Pre si den te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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OFÍCIO Nº 16/00
            Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor
Fer nan do Hen ri que Car do so
Pre si den te da Re pú bli ca
Pa lá cio da Alvo ra da

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho-lhe o tex to “Jus ti ça Agrá ria”, obra de Tho mas Pa i -

ne, pu bli ca da em 1795. Um dos ma i o res ideó lo gos das Re vo lu ções
Ame ri ca na e Fran ce sa. Tho mas Pa i ne for mu lou as ra zões pe las qua -
is to das as pes so as de vem ter o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri -
que za de uma na ção. Pa i ne nas ceu em Thet ford, na Ingla ter ra, em
1737. Per su a di do por Ben ja min Frak lin, foi mo rar na Amé ri ca em
1774. Em 1776, pas sou a pu bli car uma sé rie de 13 pan fle tos so bre a
Cri se Ame ri ca na, in clu si ve “Sen so Co mum”, pu bli ca do ano ni ma men -
te em ja ne i ro de 1776. Dis tri bu í do nas ruas da Fi la dél fia e de po is nas 
13 co lô ni as, com uma edi ção de 150 mil exem pla res, foi con si de ra do
por Ge or ge Was hing ton um dos ins tru men tos que pro vo cou uma po -
de ro sa trans for ma ção na men te de mu i tos nor te-americanos para lu -
ta rem por sua in de pen dên cia. Den tre ou tros ar gu men tos, Pa i ne afir -
ma ti va que con tra ri a va o sen so co mum que uma ilha do mi nas se um
con ti nen te. Em 1787, vol tou para a Eu ro pa, onde se en vol veu em po -
lí ti ca re vo lu ci o ná ria. Na Ingla ter ra seus li vros fo ram que i ma dos. Foi
en tão para a Fran ça onde foi ele i to o úni co cons ti tu in te es tran ge i ro
após a Re vo lu ção Fran ce sa de 1789.

Em “Jus ti ça Agrá ria” res sal tou que a po bre za era algo que
ti nha a ver com a ci vi li za ção e com a ins ti tu i ção da pro pri e da de
pri va da. Ava li a va que era jus to que uma pes soa que cul ti vas se a
ter ra, ti ves se nela fe i to uma ben fe i to ria, pu des se ter o di re i to de
re ce ber o re sul ta do da que le cul ti vo. Argu men tou, to da via, que
“todo o pro pri e tá rio que cul ti va a ter ra deve à co mu ni da de um
alu guel pela mesma”. Assim, des se alu guel pago por cada pro pri -
e tá rio se cons ti tu i ria um fun do na ci o nal, o qual pro du zi ria ren di -
men tos que se ri am pa gos na for ma de di vi den dos igua is para to -
dos a fim de com pen sar pela per da da que la he ran ça na tu ral. Cada 
pes soa, ao com ple tar 21 anos, re ce be ria 15 li bras es ter li nas; e a
pes soa que com ple tas se 50 anos, a cada ano, daí para fren te, te -
ria di re i to de re ce ber 10 li bras es ter li nas. Pois “todo in di ví duo nas -
ce no mun do com um le gí ti mo di re i to a uma cer ta for ma de pro pri -
e da de ou seu equi va len te”. Pa i ne ad vo gou que esse pa ga men to
de ve ria ser vis to como um di re i to, não como uma ca ri da de.

Res pe i to sa men te, – Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

JUSTIÇA AGRÁRIA1

(1795)

Jus ti ça Agrá ria foi a úl ti ma das prin ci pa is obras
de Pa i ne. Pu bli ca do no in ver no de 1795, ela mos tra
Pa i ne re tor nan do aos te mas da po bre za e da de si gual -
da de que o pre o cu pa vam na Par te Dois de Di re i tos do
Ho mem. O en sa io con tém sua ar gu men ta ção mais
abran gen te so bre pro pri e da de e jus ti ça so ci al, e in clui
uma pro pos ta para a cri a ção de um fun do pú bli co para
re em bol sar to dos os ci da dãos e ci da dãs in gle ses pelo
que Pa i ne qua li fi ca como ‘a per da de sua he ran ça na -
tu ral, por meio da in tro du ção do sis te ma de pro pri e da -
de fun diá ria".

À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO DIRETÓRIO 
EXECUTIVO DA REPÚBLICA FRANCESA

O pla no con ti do nes te tra ba lho não está adap ta do para ne -
nhum país em par ti cu lar: o prin cí pio no qual se ba se ia é ge ral.

Po rém, vis to que os di re i tos do ho mem são um cam po de es tu do
novo nes te mun do, e um cam po que ne ces si ta de pro te ção con -
tra a im pos tu ra cle ri cal e con tra a in so lên cia de opres sões há mu -
i to tem po es ta be le ci das, achei por bem co lo car esta pe que na
obra sob a sua sal va guar da.

Qu an do re fle ti mos so bre a lon ga e den sa no i te na qual a
Fran ça e toda a Eu ro pa per ma ne ce ram mer gu lha das por seus
go ver nos e seus sa cer do tes, de ve mos sen tir me nos sur pre sa do
que afli ção di an te da con fu são ca u sa da pela pri me i ra ex plo são
de luz que dis si pa a es cu ri dão. O olho acos tu ma do à es cu ri dão, a 
prin cí pio mal pode su por tar a ple na luz do dia. É por meio do uso
que o olho apren de a ver, e o mes mo ocor re quan do se pas sa de
qual quer si tu a ção a uma si tu a ção opos ta.

Como não re nun ci a mos ins tan ta ne a men te a to dos os nos -
so er ros, não po de mos de um só gol pe ad qui rir co nhe ci men to de
to dos os nos sos di re i tos. A Fran ça teve a hon ra de acres cen tar à
pa la vra Li ber da de a Igual da de; e esta pa la vra sig ni fi ca es sen ci al -
men te um prin cí pio que não ad mi te gra da ção nas co i sas às qua is 
se apli ca. Mas a igual da de mu i tas ve zes é mal en ten di da, mu i tas
ve zes mal apli ca da e mu i tas ve zes vi o la da.

Li ber da de e Pro pri e da de são pa la vras que ex pres sam to -
das as nos sas pos ses sões que não são de na tu re za in te lec tu al.
Exis tem dois ti pos de pro pri e da de. Pri me i ro a pro pri e da de na tu -
ral, ou aque la que nos vem do Cri a dor do uni ver so – tal como a
Ter ra, o ar, a água. Em se gun do lu gar a pro pri e da de ar ti fi ci al ou
ad qui ri da – a in ven ção dos ho mens.

Nes ta úl ti ma é im pos sí vel ha ver igual da de, pois para dis tri -
buí-la igual men te, se ria ne ces sá rio que to dos ti ves sem con tri bu í -
do na mes ma pro por ção, o que nun ca po de rá ser o caso. E sen -
do este o caso, cada in di ví duo se ape ga ria à sua pró pria pro pri e -
da de como seu qui nhão jus to. Igual da de de pro pri e da de na tu ral é 
o tema des te en sa io. Nes se sen ti do, todo in di ví duo nas ce com di -
re i tos le gí ti mos a cer to tipo de pro pri e da de ou a seu equi va len te.

____________
1 Tra du zi do do Inglês por Mi guel Ara u jo de Ma tos.

O di re i to de ele ger as pes so as en car re ga das de exe cu tar
as leis que go ver nam a so ci e da de é ine ren te à pa la vra li ber da de
e cons ti tui a igual da de de di re i tos pes so a is. Mas mes mo se aque -
le di re i to (o de vo tar) fos se ine ren te à pro pri e da de, o que eu de -
ne go, ain da as sim o di re i to ao su frá gio se ria igual men te de to dos, 
pois como eu dis se, to dos os in di ví du os têm di re i to ina to a uma
de ter mi na da es pé cie de pro pri e da de.

Sem pre con si de rei a atu al Cons ti tu i ção da Re pú bli ca da
Fran ça o me lhor sis te ma or ga ni za do que a men te hu ma na já pro -
du ziu. Entre tan to, es pe ro que meus ex-colegas não fi quem ofen -
di dos se eu cha mar sua aten ção para um erro que pas sou des -
per ce bi do em seu prin cí pio. A igual da de do di re i to ao su frá gio
não é sus ten ta da. Este di re i to está re la ci o na do a uma con di ção
da qual não de ve ria de pen der e que é uma pro por ção de um cer -
to im pos to cha ma do de “di re to”.

Des se modo a dig ni da de do su frá gio é di mi nu í da. E ao co -
lo cá-lo na es ca la como uma co i sa in fe ri or, di mi nui-se o en tu si as -
mo que o di re i to é ca paz de ins pi rar. É im pos sí vel en con trar um
con tra pe so para o di re i to ao su frá gio, por que so men te ele é dig no 
de ser sua pró pria base e não pode pros pe rar como um lo gro ou
um apên di ce.

Des de que a Cons ti tu i ção foi ela bo ra da, vi mos duas cons -
pi ra ções fra cas sa das – a de Ba be uf e a de al guns per so na gens
obs cu ros que con de co ram a si mes mo com o des pre zí vel nome
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de “mo nar quis tas”. A fa lha no fun da men to da Cons ti tu i ção foi a
ori gem da cons pi ra ção de Ba be uf.

Ele se apro ve i tou do res sen ti men to ca u sa do por esta fa lha 
e, em vez de bus car uma so lu ção por me i os le gí ti mos e cons ti tu -
ci o na is ou pro por al gu ma me di da útil à so ci e da de, os cons pi ra do -
res fi ze ram tudo que po di am para re a cen der a de sor dem e a con -
fu são e cons ti tu í ram a si mes mos em um Di re tó rio, o que é for -
mal men te des tru ti vo para a ele i ção e a re pre sen ta ção. Eles eram, 
em suma, ex tra va gan tes o bas tan te para su por que a so ci e da de,
ocu pa da com seus as sun tos do més ti cos, en tre ga ria ce ga men te a 
eles uma fun ção de di re ção usur pa da por meio da vi o lên cia.

À cons pi ra ção de Ba be uf se guiu-se pou cos me ses de po is
a dos mo nar quis tas, que se ga ba vam to tal men te da no ção de fa -
ze rem gran des co i sas por me i os co var des ou sór di dos. Eles con -
ta vam com todo o des con ten ta men to, de qual quer ori gem, e ten -
ta ram le van tar, por sua vez, a clas se de pes so as que ha via es ta -
do se guin do os ou tros. Mas es tes no vos che fes agi ram como se
pen sas sem que a so ci e da de não ti nha nada em men te além de
sus ten tar cor te sãos, pen si o nis tas e todo o seu sé qui to sob o tí tu -
lo des pre zí vel de re a le za. Meu pe que no en sa io irá de sa bu sá-los,
mos tran do que a so ci e da de está vol ta da para um ob je ti vo bas tan -
te di fe ren te – o de sus ten tar a si mes ma.

To dos nós sa be mos, ou de ve ría mos sa ber, que a épo ca
em que se de sen ro la uma re vo lu ção não é a épo ca em que as
van ta gens re sul tan tes dela po dem ser des fru ta das. Mas se Ba be -
uf e seus cúm pli ces ti ves sem le va do em con si de ra ção a si tu a ção
da Fran ça sob esta Cons ti tu i ção e a ti ves sem com pa ra do àque la
exis ten te sob o trá gi co go ver no re vo lu ci o ná rio e du ran te o exe -
crá vel Re i na do do Ter ror, a ra pi dez da al te ra ção de ve ria ter-lhes
pa re ci do mu i to im pres si o nan te e as som bro sa. A fome foi subs ti tu -
í da pela abun dân cia e pela es pe ran ça jus ta de uma pros pe ri da de 
imi nen te e cres cen te.

Qu an to à fa lha na Cons ti tu i ção, es tou to tal men te con ven ci -
do de que será re ti fi ca da cons ti tu ci o nal men te e de que esta me di -
da é in dis pen sá vel, pois en quan to con ti nu ar a exis tir, ela eli mi na -
rá as es pe ran ças e for ne ce rá os me i os para cons pi ra do res. E
quan to ao res to, é la men tá vel que uma Cons ti tu i ção or ga ni za da
de ma ne i ra tão sá bia te nha er ra do tan to em seu prin cí pio. Esta
fa lha a ex põe a ou tros pe ri gos que se fa rão sen tir.

Can di da tos in tri gan tes se in fil tra rão en tre aque les que não
dis põem dos me i os para pa gar o im pos to di re to e o pa ga rão por
eles, com a con di ção de re ce ber os seus vo tos. Man te nha mos in -
vi o lá ve is a igual da de no sa gra do di re i to ao su frá gio: se gu ran ça
pú bli ca nun ca pode ter uma base mais só li da. Sa lut et Fra ter ni té.

                      Seu ex-colega,
                      Tho mas Pa i ne 

PREFÁCIO INGLÊS DO AUTOR
A pe que na obra a se guir foi es cri ta no in ver no de 1795 e

96, e como eu não ha via de ter mi na do se a pu bli ca ria du ran te a
pre sen te guer ra ou es pe ra ria até que hou ves se paz, ela per ma -
ne ceu co mi go, sem al te ra ção ou acrés ci mo, des de a épo ca em
que foi es cri ta.

O que me fez re sol ver pu bli cá-la ago ra foi um ser mão pro -
fe ri do pelo bis po Wat son, de Llan daff. Alguns dos meus le i to res
lem bra rão que este bis po es cre veu um li vro in ti tu la do Uma Apo lo -
gia pela Bí blia, em res pos ta à mi nha se gun da par te de A Ida de
da Ra zão. Obti ve uma có pia des te li vro e ele (Wat son) pode con -
tar que terá no tí ci as mi nhas a res pe i to da que le as sun to.

No fi nal do li vro do bis po há uma lis ta das obras que ele
es cre veu, den tre as qua is en con tra-se o ser mão a que me re fe ri.

Ele se in ti tu la: A Sa be do ria e a Bon da de de Deus, por ter cri a do
Ri cos e Po bres: com um apên di ce con ten do Re fle xões so bre o
Esta do Atu al da Ingla ter ra e da Fran ça.

O erro con ti do nes se ser mão le vou-me a pu bli car mi nha
Jus ti ça Agrá ria. É er ra do afir mar que Deus cri ou ri cos e po bres.
Ele cri ou ape nas ho mens e mu lhe res, e lhes deu a ter ra como
he ran ça...

Em vez de pre gar para en co ra jar uma par te da hu ma ni da -
de à in so lên cia... se ria me lhor que os sa cer do tes em pre gas sem o 
seu tem po para tor nar a con di ção ge ral do ser hu ma no me nos
mi se rá vel. A re li gião prá ti ca con sis te em fa zer o bem: e a úni ca
ma ne i ra de ser vir a Deus é es for çar-se para tor nar fe liz a Sua cri -
a ção. Toda pre ga ção que não tem isso como ob je ti vo é bo ba gem
e hi po cri sia.

                      Tho mas Pa i ne

JUSTIÇA AGRÁRIA

Pre ser var os be ne fí ci os da qui lo que se cha ma de vida ci vi -
li za da e ao mes mo tem po re me di ar o mal que ela pro du ziu de ve -
ria ser con si de ra do um dos pri me i ros ob je ti vos da le gis la ção re -
for ma da.

Se este es ta do cha ma do com or gu lho, e tal vez er ra da -
men te, de ci vi li za ção trou xe mais be ne fí ci os ou pre ju í zos à fe li ci -
da de ge ral do ser hu ma no, é uma ques tão que pode ser for te -
men te con tes ta da. Por um lado, o es pec ta dor fica fas ci na do pe -
las apa rên ci as es plên di das: por ou tro, ele fica cho ca do com os
ex tre mos de mi sé ria, sen do que am bos fo ram cri a dos por ele. O
mais aflu en te e o mais mi se rá vel da raça hu ma na são en con tra -
dos nos pa í ses cha ma dos de ci vi li za dos.

Para en ten der o que deve ser o es ta do da so ci e da de, é
ne ces sá rio ter al gu ma no ção do es ta do na tu ral e pri mi ti vo do ho -
mem, tal como ele é hoje em dia en tre os ín di os da Amé ri ca do
Nor te. Não há na que la so ci e da de ne nhum da que les es pe tá cu los
de mi sé ria hu ma na que a po bre za e a ne ces si da de apre sen tam
aos nos sos olhos em to das as ci da des e ruas da Eu ro pa.

A po bre za é, por tan to, uma co i sa cri a da por aqui lo que se
cha ma de vida ci vi li za da. Ela não exis te em es ta do na tu ral. Por
ou tro lado, o es ta do na tu ral não pos sui aque las van ta gens que
pro vêm da agri cul tu ra, das ar tes, da ciên cia e das ma nu fa tu ras.

A vida de um ín dio são fé ri as per ma nen tes, se com pa ra da
à dos po bres da Eu ro pa. Por ou tro lado, pa re ce ser ab je ta se
com pa ra da à dos ri cos. Por tan to a ci vi li za ção, ou aqui lo que se
cha ma de ci vi li za ção, tem ope ra do de duas ma ne i ras: tor nou uma 
par te da so ci e da de mais rica e a ou tra mais po bre do que cada
uma de las te ria se tor na do em um es ta do na tu ral.

Sem pre é pos sí vel ir do es ta do na tu ral para o ci vi li za do,
mas nun ca é pos sí vel ir do es ta do ci vi li za do para o es ta do na tu -
ral. O mo ti vo para isso é que o ho mem em um es ta do na tu ral,
sub sis tin do por meio da caça, exi ge uma ex ten são de ter ra dez
ve zes ma i or para ex plo rar a fim de ob ter o seu sus ten to do que
aque la que se ria ne ces sá ria em um es ta do ci vi li za do, no qual a
ter ra é cul ti va da.

Por tan to, quan do um país se tor na po pu lo so por meio dos
re cur sos adi ci o na is do cul ti vo, das ar tes e ciên ci as, há uma ne -
ces si da de de pre ser var as co i sas nes se es ta do, pois sem ele não 
pode ha ver sus ten to para mais do que, tal vez uma dé ci ma par te
de seus ha bi tan tes. Por con se guin te, o que deve ser fe i to ago ra é 
re me di ar os ma les e pre ser var os be ne fí ci os da so ci e da de de cor -
ren tes da pas sa gem do es ta do na tu ral para aque le cha ma do de
es ta do ci vi li za do.
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Assim sen do, o pri me i ro prin cí pio de ci vi li za ção de ve ria ter 
sido, e ain da deve ser, o de que a con di ção de toda pes soa nas -
ci da no mun do, de po is de ter iní cio um es ta do de ci vi li za ção, não
de ve rá ser pior do que se ria se ela ti ves se nas ci do an tes da que le 
pe río do.

Mas o fato é que a con di ção de mi lhões de pes so as, em
to dos os pa í ses da Eu ro pa, é mu i to pior do que se elas ti ves sem
nas ci do an tes do iní cio da ci vi li za ção, ou se ti ves sem nas ci do en -
tre os ín di os da Amé ri ca do Nor te nos dias atu a is. Mos tra rei
como se deu este fato.

Não se pode ne gar que a ter ra, em seu es ta do na tu ral,
não cul ti va do, era e te ria con ti nu a do a ser sem pre pro pri e da de
co mum da raça hu ma na. Na que le es ta do todo ho mem te ria nas -
ci do com di re i to à pro pri e da de. Ele te ria sido um co-proprietário
vi ta lí cio, jun ta men te com o res to (da hu ma ni da de), do solo e de
to dos os seus pro du tos na tu ra is, ve ge ta is e ani ma is.

Mas a ter ra em seu es ta do na tu ral, como já foi dito, é ca -
paz de sus ten tar ape nas um pe que no nú me ro de seus ha bi tan -
tes, em com pa ra ção com o que ela é ca paz de sus ten tar em es -
ta do cul ti va do. E como é im pos sí vel se pa rar da ter ra as ben fe i to -
ri as pro por ci o na das pelo seu cul ti vo, o con ce i to de pro pri e da de
fun diá ria sur giu des sa co ne xão in se pa rá vel. Entre tan to é ver da de 
que so men te o va lor das ben fe i to ri as, e não a ter ra em si, é pro -
pri e da de in di vi du al.

Por tan to, todo pro pri e tá rio de ter ras cul ti va das deve à co -
mu ni da de um alu guel de [ground-rent] (pois não co nhe ço ne -
nhum ter mo me lhor para ex pres sar esta idéia) pela ter ra que de -
tém: e é esse alu guel de solo que deve com por o fun do pro pos to
nes te pla no.

Po de-se de du zir, tan to da na tu re za das co i sas quan to de
to das as his tó ri as que nos fo ram trans mi ti das, que a idéia de pro -
pri e da de fun diá ria teve iní cio com o cul ti vo e que não exis tia tal
co i sa an tes da que la épo ca. Ela não po de ria exis tir no es tá gio pri -
mi ti vo do ho mem, o de ca ça dor. Não exis tia no seu se gun do es -
tá gio, o de pas to res: nem Abraão, nem Isa ac, nem Jacó, nem Jó,
des de que se pos sa dar cré di to à his tó ria da Bí blia em co i sas
pro vá ve is, eram pro pri e tá ri os de ter ra.

Como sem pre se con ta, a pro pri e da de de les con sis tia em
re ba nhos que vi a ja vam com eles de um lu gar para ou tro. Os con -
fli tos fre qüen tes na que la épo ca em tor no do uso de um poço nas
ter ras se cas da Ará bia, onde aque les po vos vi vi am, tam bém de -
mons tram que não exis tia a pro pri e da de de ter ras. Não se ad mi -
tia que a ter ra pu des se ser re i vin di ca da como pro pri e da de.

Não po de ria ha ver pro pri e da de fun diá ria ori gi nal men te. A
Ter ra não foi fe i ta pelo ho mem, e, em bo ra pos su ís se um di re i to
na tu ral de ocu pá-la, ele não ti nha o di re i to de de li mi tar como sua
pro pri e da de per pé tua qual quer par te dela. Tam pou co o Cri a dor
da Ter ra abriu um es cri tó rio imo bi liá rio onde de ve ri am ser emi ti -
dos os pri me i ros tí tu los de pos se. De onde en tão sur giu a idéia
de pro pri e da de fun diá ria? Res pon do, como o fiz an te ri or men te,
que, quan do teve ini cio o cul ti vo, a idéia de pro pri e da de da ter ra
sur giu com ele da im pos si bi li da de de se pa rar da ter ra as ben fe i -
to ri as tra zi das pelo seu cul ti vo.

Na que la épo ca, o va lor das ben fe i to ri as era tão su pe ri or
ao da ter ra nua que che ga va a ab sor vê-la, até que, por fim o di re -
i to co mum de to dos con fun diu-se com o di re i to in di vi du al ao cul ti -
vo. Po rém há es pé ci es dis tin tas de di re i tos, e sem pre ha ve rá en -
quan to a Ter ra exis tir.

É so men te in ves ti gan do as co i sas até as suas ori gens que 
po de mos ob ter no ções jus tas a res pe i to de las, e é ob ten do tais
no ções que des co bri mos a fron te i ra que di vi de o cer to do er ra do

e en si na cada ho mem a co nhe cer a si mes mo. Dei a este tra ta do
o tí tu lo de “Jus ti ça Agrá ria” para dis tin guí-lo de “Di re i to Agrá rio”.

Nada po de ria ser mais in jus to do que Di re i to Agrá rio em
um país aper fe i ço a do pelo cul ti vo, pois em bo ra todo ho mem,
como ha bi tan te da Ter ra, seja co-proprietário dela em seu es ta do
na tu ral, isso não sig ni fi ca que ele seja co-proprietário da ter ra cul -
ti va da. O va lor agre ga do pelo cul ti vo, de po is que o sis te ma foi
ace i to, tor nou-se pro pri e da de da que les que o re a li za ram, que o
her da ram ou que o com pra ram. Ori gi nal men te ele não ti nha
dono. Por tan to, en quan to ad vo go o di re i to e me in te res so pelo
caso de to dos aque les que fo ram ex clu í dos da sua he ran ça na tu -
ral por meio da in tro du ção do sis te ma de pro pri e da de fun diá ria,
de fen do da mes ma for ma o di re i to do pro pri e tá rio à par te que lhe
per ten ce.

O cul ti vo é, no mí ni mo, um dos ma i o res pro gres sos na tu -
ra is já fe i tos pela in ven ção hu ma na. Ele de cu pli cou o va lor da
Ter ra cri a da, mas o mo no pó lio fun diá rio que sur giu com ele pro -
du ziu o ma i or dos ma les. Ele ex pro pri ou mais da me ta de dos ha -
bi tan tes de cada nação de sua he ran ça na tu ral, sem con ce -
der-lhes, como de ve ria ter sido fe i to, uma in de ni za ção por essa
per da, cri an do as sim uma es pé cie de mi sé ria que an tes não exis -
tia.

Ao ad vo gar o caso das pes so as ex pro pri a das des sa ma -
ne i ra, é um di re i to e não uma ca ri da de que es tou ple i te an do. Mas 
é o tipo de di re i to que, ten do sido ne gli cen ci a do a prin cí pio, não
po de ria ter sido ale ga do mais tar de, até que os céus ti ves sem
aber to o ca mi nho por meio de uma re vo lu ção no sis te ma de go -
ver no. Va mos en tão hon rar as re vo lu ções por jus ti ça e pro pa gar
seus prin cí pi os por meio de bên çãos.

Ten do as sim aber to o mé ri to do caso em pou cas pa la vras,
pro ce de rei ago ra ao pla no que te nho a pro por, que é:

Cri ar um fun do na ci o nal, do qual de ve rá ser paga a toda
pes soa, ao atin gir a ida de de vin te e um anos, a quan tia de quin -
ze li bras es ter li nas, como uma com pen sa ção par ci al pela per da
de sua he ran ça na tu ral re sul tan te da im plan ta ção do sis te ma de
pro pri e da de fun diá ria.

E tam bém a quan tia de dez li bras por ano, em ca rá ter vi ta -
lí cio, para toda pes soa que te nha atu al men te a ida de de cin qüen -
ta anos e para to das as de ma is quan do atin gi rem essa ida de.

MEIOS PELOS QUAIS O FUNDO DEVERÁ SER CRIADO

Já in tro du zi o prin cí pio de que a ter ra, em seu es ta do na tu -
ral, não cul ti vo, era e te ria con ti nu a do a ser sem pre pro pri e da de
co mum da raça hu ma na: de que na que le es ta do toda pes soa te -
ria nas ci do com di re i to à pro pri e da de e de que o sis te ma de pro -
pri e da de fun diá ria, por meio de sua co ne xão in se pa rá vel com o
cul ti vo e com o que se cha ma de vida ci vi li za da, ab sor veu a pro -
pri e da de de to dos aque les que o sis te ma ex pro pri ou, sem con ce -
der-lhes, como de ve ria ter sido fe i to, uma in de ni za ção por essa
per da.

O erro, po rém, não é dos pro pri e tá ri os atu a is. Ne nhu ma
que i xa é in ten ta da ou de ve ria ser ale ga da con tra eles, a não ser
que apro vem o cri me, opon do-se à jus ti ça. O erro está no sis te -
ma, e este veio rou ban do o mun do im per cep ti vel men te, aju da do
mais tar de pelo di re i to agrá rio da es pa da. Po rém, su ces si vas ge -
ra ções po dem fa zer com que o erro seja cor ri gi do, e sem di mi nu ir 
ou de com por a pro pri e da de de ne nhum dos atu a is pro pri e tá ri os,
a ope ra ção do fun do pode co me çar a es tar em ple na ati vi da de no 
pri me i ro ano de sua cri a ção, ou pou co tem po de po is, como de -
mons tra rei.

Pro po nho que os pa ga men tos, como já foi dito, se jam fe i -
tos a to das as pes so as, ri cas ou po bres. É me lhor fa zê-lo des sa
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ma ne i ra para evi tar dis tin ções in ve jo sas. Tam bém é cer to que
deva ser as sim por que é em subs ti tu i ção à he ran ça na tu ral, a
qual, como um di re i to, per ten ce a todo ho mem, além da pro pri e -
da de que ele pos sa ter cri a do ou her da do da que les que a cri a -
ram. As pes so as que op ta rem por não re ce ber o pa ga men to po -
dem de po si tá-lo no fun do co mum.

To man do-se por cer to que, quan do nas ci da sob o que se
cha ma de es ta do de ci vi li za ção, ne nhu ma pes soa deva vi ver em
con di ções pi o res do que as que te ria se ti ves se nas ci do em um
es ta do na tu ral, e que a ci vi li za ção de ve ria ter to ma do e ain da
deve to mar pro vi dên ci as com esse fim, isso só pode ser fe i to
sub tra in do-se da pro pri e da de uma por ção de va lor equi va len te à
he ran ça na tu ral que ela ab sor veu.

Vá ri os mé to dos po dem ser pro pos tos para esse fim, mas
aque le que pa re ce ser o me lhor (não ape nas por que vai fun ci o -
nar sem per tur bar ne nhum pro pri e tá rio atu al e sem in ter fe rir na
ar re ca da ção de im pos tos ou cré di tos ne ces sá ri os para os ob je ti -
vos do go ver no e da Re vo lu ção, mas por que será o me nos pro -
ble má ti co e o mais efi ci en te, e tam bém por que a sub tra ção será
fe i ta em uma épo ca que me lhor a ad mi te) é no mo men to, em que 
a pro pri e da de es ti ver pas san do de uma pes soa para ou tra por
mo ti vo do fa le ci men to de uma de las. Nes te caso, o tes ta dor não
dá nada e o re ce be dor não paga nada. A úni ca ques tão para ele
é que o mo no pó lio da he ran ça na tu ral, so bre o qual nun ca exis tiu 
um di re i to, co me ça a ter fim a par tir daí. Um ho mem ge ne ro so
não de se ja ria que esse mo no pó lio per du ras se e um ho mem jus to 
ale grar-se-á em vê-lo abo li do.

Meu es ta do de sa ú de im pe de-me de fa zer in ves ti ga ções
su fi ci en tes no que diz res pe i to à dou tri na da pro ba bi li da de para
em ba sar cál cu los com tal grau de exa ti dão de que ela é ca paz.
Por tan to, o que ofe re ço nes te pon to é mais o re sul ta do de ob ser -
va ção e re fle xão do que de in for ma ção re ce bi da, mas acre di to
que será con si de ra do su fi ci en te men te de acor do com os fa tos.
Em pri me i ro lu gar, to man do-se a ida de de vin te e um anos como
a épo ca da ma tu ri da de, toda a pro pri e da de de uma na ção, real e
pes so al, en con tra-se sem pre em mãos de pes so as que es tão aci -
ma da que la ida de. Faz-se en tão ne ces sá rio sa ber, como um
dado de cál cu lo, o nú me ro mé dio de anos que as pes so as aci ma
da que la ida de vi ve rão. Con si de ro essa mé dia como sen do de
trin ta anos, pois em bo ra al gu mas pes so as vi vam qua ren ta, cin -
qüen ta ou ses sen ta anos além da ida de de vin te e um anos, ou -
tras mor rem mu i to mais cedo, e al gu mas em al gum mo men to da -
que le pe río do.

To man do-se en tão trin ta anos como a mé dia de tem po,
dará, sem ne nhu ma va ri a ção ma te ri al de qual quer modo, a mé dia 
de tem po no qual toda a pro pri e da de de ca pi tal de uma ação terá 
pas sa do por toda uma re vo lu ção em des cen dên cia, ou seja, terá
pas sa do por mo ti vo de fa le ci men to a no vos pro pri e tá ri os. Embo ra 
em mu i tos ca sos al gu mas par tes des se ca pi tal per ma ne çam qua -
ren ta, cin qüen ta ou ses sen ta anos em po der de uma pes soa, ou -
tras par tes te rão cir cu la do duas ou três ve zes an tes que se pas -
sem es ses trin ta anos, o que o tra rá para aque la mé dia, pois se a 
me ta de do ca pi tal de uma na ção cir cu las se duas ve zes em trin ta
anos, pro du zi ria o mes mo fun do que se ria pro du zi do se todo o
ca pi tal cir cu las se uma vez.

To man do-se en tão trin ta anos como o pe río do mé dio de
tem po no qual todo o ca pi tal de uma na ção, ou uma quan tia igual 
a ele, cir cu la rá uma vez, a tri gé si ma par te dele cir cu la rá a cada
ano, ou seja, pas sa rá, em vir tu de de fa le ci men to, a no vos pro pri -
e tá ri os. Fi can do as sim esta úl ti ma quan tia co nhe ci da e de ter mi -
na da a per cen ta gem a ser dela sub tra í da, isso dará o mon tan te

ou a ren da anu al do fun do pro pos to, a ser apli ca do como já foi
men ci o na do.

De bru çan do-me so bre o dis cur so do Mi nis tro Inglês Pitt,
em sua aber tu ra do que na Ingla ter ra é cha ma do de or ça men to
(o es que ma fi nan ce i ro para o ano de 1796), en con tro uma es ti -
ma ti va do ca pi tal na ci o nal da que le país. Como esta es ti ma ti va
está pron ta e à mão, to mo-a como um dado em que me ba se ar.
Qu an do é fe i to um cál cu lo com base no ca pi tal co nhe ci do de
qual quer na ção, com bi na do com sua po pu la ção, ele ser ve como
uma es ca la para qual quer ou tra na ção na pro por ção em que seu
ca pi tal e sua po pu la ção se jam ma i o res ou me no res.

Estou mu i to dis pos to a uti li zar esta es ti ma ti va do Sr. Pitt
para o fim de de mons trar àque le mi nis tro, com base em seus pró -
pri os cál cu los, quão me lhor o di nhe i ro pode ser apli ca do, em vez
de des per di ça do, como ele fez no ex tra va gan te pro je to de es ta -
be le cer reis da di nas tia dos Bour bon. O que, pelo amor de Deus,
sig ni fi cam os reis Bour bon para o povo da Ingla ter ra? É me lhor
que o povo te nha pão.

O Sr. Pitt afir ma que o ca pi tal na ci o nal da Ingla ter ra, real e
pes so al, é de um bi lhão e tre zen tos mi lhões de li bras es ter li nas, o 
que é cer ca de um quar to do ca pi tal na ci o nal da Fran ça, in clu in do 
a Bél gi ca. O even to da úl ti ma co lhe i ta nos dois pa í ses pro va que
o solo da Fran ça é mais pro du ti vo que o da Ingla ter ra, e que
pode sus ten tar me lhor vin te e qua tro ou vin te e cin co mi lhões de
ha bi tan tes do que o da Ingla ter ra pode sus ten tar sete ou sete mi -
lhões e meio.

A tri gé si ma par te des te ca pi tal de £1.300.000.000,00 são
de £43.333.333,00, que é a par te que pas sa rá a no vos pro pri e tá -
ri os a cada ano em vir tu de de fa le ci men tos na que le país, e a
soma que cir cu la rá anu al men te na Fran ça na pro por ção de qua -
tro para um será de cer ca de cen to e se ten ta e três mi lhões de li -
bras es ter li nas. Des ta quan tia de £43.333.333,00 cir cu lan do anu -
al men te, de ve rá ser sub tra í do o va lor da he ran ça na tu ral aí in clu í -
da, a qual tal vez, com a de vi da jus ti ça, não pos sa ser to ma da em 
me nos e não deva ser to ma da em mais de um dé ci mo.

Sem pre ocor re rá que, da pro pri e da de cir cu lan do em vir tu -
de de fa le ci men tos to dos os anos, uma par te será le ga da em li -
nha di re ta a fi lhos e fi lhas e a ou tra par te co la te ral men te, na pro -
por ção de três para um, ou seja, cer ca de trin ta mi lhões do mon -
tan te su pra ci ta do se rão le ga dos a her de i ros di re tos e a soma res -
tan te de £13.333.333,00 a pa ren tes mais dis tan tes e em par te a
es tra nhos.

Con si de ran do en tão que o ser hu ma no está sem pre re la ci -
o na do à so ci e da de, essa re la ção tor nar-se-á uma pro por ção
com pa ra ti va men te ma i or à me di da que o pa ren te con san güí neo
es te ja mais dis tan te. É por tan to co e ren te com a ci vi li za ção di zer
que, quan do não hou ver her de i ros di re tos, a so ci e da de será her -
de i ra de uma par te adi ci o nal além da dé ci ma par te que lhe é de -
vi da.

Se esta par te adi ci o nal for cin co a dez ou doze por cen to,
na pro por ção em que o pa ren te con san güí neo seja mais pró xi mo
ou mais dis tan te, de modo a igua lar-se às re ver sões de bens que 
pos sam ocor rer, e que de vem ser sem pre em fa vor da so ci e da de
e não do go ver no (um acrés ci mo de dez por cen to), o pro du to do
mon tan te anu al de £43.333.333,00 será:

De £30 mi lhões a 10% £3 mi lhões
De £13.333.333,00 a 10% com adi ci o nal de mais 10% £2.666.666,00
£43.333.333,00 £5.666.666,00
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Ten do che ga do as sim ao mon tan te anu al do fun do pro pos -
to, fa la rei a se guir da po pu la ção em re la ção a este fun do e  a
com pra rei com os fins para os qua is o fun do de ve rá ser apli ca do.

A po pu la ção (re fi ro-me à po pu la ção da Ingla ter ra) não ul -
tra pas sa 7,5 mi lhões de ha bi tan tes, e o nú me ro de pes so as aci -
ma da ida de de cin qüen ta anos será, nes se caso, de cer ca de
400 mil. Entre tan to, não ha ve ria um nú me ro ma i or do que esse
de pes so as que ace i ta ri am as dez li bras es ter li nas anu a is pro -
pos tas, em bo ra ti ves se di re i to a elas. Não te nho a me nor idéia se 
essa quan tia se ria ace i ta por mu i tas pes so as que têm uma ren da
anu al de du zen tas ou tre zen tas li bras es ter li nas. Po rém, como
ve mos mu i tas ve zes exem plos de pes so as ri cas que se tor na ram
po bres de re pen te, mes mo com a ida de de ses sen ta anos, elas
sem pre te ri am o di re i to de sa car to dos os cré di tos que lhes cou -
bes sem. Por tan to, 4 mi lhões da soma anu al de £5.666.666,00 su -
pra ci ta da se rão ne ces sá ri os para 400 mil pes so as ido sas, dez li -
bras es ter li nas para cada uma de las.

Tra ta rei ago ra das pes so as que che gam anu al men te à ida -
de de 21 anos. Se to das as pes so as que mor rem ti ves sem mais
de 21 anos, o nú me ro de pes so as que atin gem essa ida de a
cada ano de ve ria ser igual ao nú me ro anu al de mor tes para man -
ter a po pu la ção cons tan te. Mas a ma i or par te mor re com me nos
de 21 anos, e por tan to o nú me ro de pes so as que che gam a essa
ida de a cada ano será me nos da me ta de do nú me ro de mor tos.

O nú me ro to tal de mor tes em uma po pu la ção de 7,5 mi -
lhões de ha bi tan tes será de cer ca de 220 mil por ano. O nú me ro
dos que che gam a 21 anos de ida de será de cer ca de 100 mil.
Nem to dos es tes re ce be rão as quin ze li bras pro pos tas, pelo mo ti -
vos já men ci o na dos, em bo ra, como no pri me i ro caso, ti ves sem
di re i to a elas. Admi tin do-se en tão que um dé ci mo des sas pes so -
as abris sem mão de re ce bê-las, o mon tan te (do fun do) fi ca ria as -
sim:

Fun do anu al £5.666.666,00
Para 400 mil pes so as ido sas (£10 cada) £4 mi lhões
Para 90 mil pes so as de 21 anos (£15 cada) 1.350 mil

5.350 mil
Res to £316.666,00

Exis tem em to dos os pa í ses inú me ras pes so as ce gas ou
in vá li das to tal men te in ca pa zes de se sus ten tar. Mas como sem -
pre acon te ce de a ma i or par te das pes so as ce gas es ta rem en tre
aque las com mais de 50 anos de ida de, elas se rão tra ta das como 
per ten cen tes àque la ca te go ria. A soma res tan te de £316.666,00
será dis tri bu í da aos ce gos e in vá li dos que es ti ve rem aba i xo da -
que le li mi te de ida de na mes ma pro por ção de £10,00 anu a is para 
cada pes soa.

Ten do apre sen ta do to dos os cál cu los ne ces sá ri os e ex pos -
to as par ti cu la ri da des de pla no, con clu i rei fa zen do al gu mas ob -
ser va ções.

Não es tou re i vin di can do ca ri da de, mas um di re i to. Não se
tra ta de ge ne ro si da de mas de jus ti ça. O es ta do atu al de ci vi li za -
ção é tão odi o so quan to in jus to. É ab so lu ta men te o opos to da qui -
lo que de ve ria ser, e é ne ces sá rio que se faça uma re vo lu ção
nele. O con tras te en tre ri que za e mi sé ria en con tran do-se e ofen -
den do os olhos con ti nu a men te é como o de cor pos vi vos e mor -
tos acor ren ta dos uns aos ou tros. Embo ra me im por te tão pou co
com as ri que zas quan to qual quer ho mem, apre cio-as por que são
ca pa zes de re a li zar co i sas boas.

Não me im por ta o quão ri cas al gu mas pes so as pos sam
ser, des de que ne nhu ma de las seja tão ruim em con se qüên cia
dis so. Mais é im pos sí vel des fru tar a ri que za com a fe li ci da de com 
a qual se é ca paz de des fru tá-la, en quan to es ti ver mis tu ra da a

tan ta mi sé ria. A vi são da mi sé ria e a sen sa ção de sa gra dá vel que
ela su ge re de que em bo ra os po bres pos sam ser su fo ca dos eles
não po dem ser ex tin tos são um des con to ma i or so bre a fe li ci da de 
do que o va lor dos 10% pro pos tos so bre a pro pri e da de. Quem
não é ca paz de dar o se gun do para se li vrar do pri me i ro, não tem 
ca ri da de nem con si go mes mo.

Em todo país exis tem ins ti tu i ções de ca ri da de mag ní fi cas
fun da das por in di ví du os. Entre tan to isso é ape nas um pou co da -
qui lo que qual quer in di ví duo pode fa zer, quan do se con si de ra
toda a ex ten são da mi sé ria a ser ali vi a da. Ele pode sa tis fa zer sua 
cons ciên cia mas não o seu co ra ção. Pode dar tudo que pos sui, e
tudo isso só tra rá pou co alí vio.É so men te or ga ni za do a ci vi li za ção 
so bre prin cí pi os tais, de modo a atu ar como um sis te ma de rol da -
nas, que se po de rá re mo ver todo o peso da mi sé ria.

O pla no aqui pro pos to al can ça rá o todo. Ele so cor re rá e
re ti ra rá de vis ta ime di a ta men te três ca te go ri as de mi se rá ve is – os 
ce gos, os in vá li dos e os po bres ido sos – e for ne ce rá à ge ra ção
em for ma ção me i os para evi tar que ela se tor ne po bre, e fará isso 
sem per tur bar qua is quer me di das de ca rá ter na ci o nal ou in ter fe rir 
ne las.

Para de mons trar que esse será o caso, é su fi ci en te ob ser -
var que o fun ci o na men to e o efe i to do pla no será, em to dos os
ca sos, o mes mo que se da ria se cada in di ví duo fi zes se seu tes te -
mu nho vo lun ta ri a men te e dis pen sas se de sua pro pri e da de do
modo aqui pro pos to.

Mas é a jus ti ça e não a ca ri da de, o fun da men to do pla no.
Em to dos os gran des ca sos é ne ces sá rio ter um prin cí pio mais
uni ver sal men te ati vo do que a ca ri da de e, com re la ção a jus ti ça,
não se deve de i xar à es co lha de in di í du os im par ci a is a op ção de
fa zê-la ou não. Con si de ran do-se en tão pla no sob o as pec to da
jus ti ça, ela deve ser a ação do todo sur gin do es pon ta ne a men te a
par tir dos prin cí pi os da re vo lu ção e sua re pu ta ção deve ser na ci -
o nal, e não in di vi du al.

Um pla no com base nes se prin cí pio be ne fi ci a ria a re vo lu -
ção por meio da ener gia que bro ta da cons ciên cia de jus ti ça. Ele
tam bém mul ti pli ca ria os re cur sos na ci o na is pois a pros pe ri da de,
as sim como a ve ge ta ção, cres ce por meio de re no vos. Qu an do
um jo vem ca sal co me ça uma vida a dois, faz uma enor me di fe -
ren ça se eles co me çam com nada ou com quin ze li bras cada um. 
Com essa aju da eles po de ri am com prar uma vaca e im ple men tos 
para cul ti var al guns acres de ter ra, e em vez de se tor na rem um
far do para a so ci e da de, o que sem pre acon te ce quan do cri an ças
são ge ra das mais de pres sa do que po dem ser ali men ta das, eles
se ri am pos tos em con di ções de se tor na rem ci da dãos úte is e pro -
du ti vos. As ter ras do país tam bém pro du zi ri am mais se fos se
dado au xí lio pe cu niá rio para cul ti vá-las em pe que nos lo tes.

É prá ti ca da qui lo que ob te ve in jus ta men te o nome de ci vi li -
za ção (e essa prá ti ca não me re ce ser cha ma da nem de ca ri da de
nem de po lí ti ca) au xi li ar pes so as que es tão se tor nan do po bres e
mi se rá ve is ape nas quan do elas já che ga ram a esse es ta do. Não
se ria mu i to me lhor, até por ques tão de eco no mia, a do tar me di -
das para evi tar que elas se tor nem po bres? A me lhor ma ne i ra de
fa zer isso é tor nar toda pes soa her de i ra de algo com que co me -
çar a vida ao atin gir a ida de de 21 anos.

A face rude da so ci e da de, mar ca da pe los ex tre mos de
opu lên cia e pe nú ria, pro va que al gu ma vi o lên cia ex tra or di ná ria foi 
co me ti da con tra ela e pede jus ti ça para que seja cor ri gi da. A
gran de mas sa dos po bres em to dos os pa í ses está se tor nan do
uma raça he re di tá ria e é qua se im pos sí vel para eles sair des sa
si tu a ção por si mes mos. De ve-se tam bém ob ser var que essa
mas sa au men ta em to dos os pa í ses cha ma dos ci vi li za dos. Mais
pes so as caem nela do que dela con se guem sair a cada ano.
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Embo ra os in te res ses não de vam ser ad mi ti dos nos cál cu -
los em um pla no cu jos prin cí pi os fun da men ta is são a jus ti ça e a
hu ma ni da de, sem pre é van ta jo so para o es ta be le ci men to de
qual quer pla no de mons trar que ele é be né fi co como ma té ria de
in te res se. O su ces so de qual quer pla no pro pos to sub me ti do à
apre ci a ção pú bli ca deve afi nal de pen der dos nú me ros in te res sa -
dos em apo iá-lo, so ma dos à jus ti ça de seus prin cí pi os.

O pla no aqui pro pos to be ne fi ci a rá a to dos, sem pre ju di car
nin guém. Ele con so li da rá os in te res ses da Re pú bli ca com aque -
les do in di ví duo. Para a nu me ro sa clas se dos ex pro pri a dos de
sua he ran ça na tu ral pelo sis te ma de pro pri e da de fun diá ria, ele
será um ato de jus ti ça na ci o nal. Para as pes so as que ao mor re -
rem são pro pri e tá ri as de for tu nas ra zoá ve is ele fun ci o na rá como
uma ton ti na para seus fi lhos, mais be né fi ca que a soma de di nhe -
i ro paga ao fun do e isso dará à acu mu la ção de ri que zas um grau
de se gu ran ça que ne nhum dos an ti gos go ver nos da Eu ro pa, ago -
ra tre men do em seus ali cer ces, pode dar.

Não cre io que mais de uma em cada dez fa mí li as, em
qual quer um dos pa í ses eu ro pe us, te nha por oca sião da mor te do 
seu che fe um pa tri mô nio lí qui do de 500 li bras es ter li nas. Para to -
das es sas fa mí li as o pla no é van ta jo so. Esse pa tri mô nio pa ga ria
50 li bras ao fun do, se hou ves se ape nas dois fi lhos me no res de
ida de, eles re ce be ri am 15 li bras cada um (30 li bras) ao se tor na -
rem ma i o res, e te ri am di re i to a 10 li bras um ano de po is de com -
ple ta rem 50 anos.

O fun do se man te rá por meio da aqui si ção ex ces si va de
pro pri e da des, e eu sei que os do nos de tais pro pri e da des na
Ingla ter ra, em bo ra no fi nal fos sem be ne fi ci a dos pela pro te ção de
nove dé ci mos de las, vão pro tes tar con tra o pla no. Po rém, sem
en trar em qual quer in ves ti ga ção so bre como eles ame a lha ram
essa pro pri e da de, eles de vem lem brar que fo ram eles os ad vo ga -
dos des ta guer ra, e que o Sr. Pitt já ba i xou mais no vos im pos tos
a se rem co bra dos anu al men te do povo da Ingla ter ra – e isso para 
apo i ar o des po tis mo da Áus tria e dos Bour bons con tra as li ber da -
des da Fran ça – do que o va lor de to das as so mas que se ri am
pa gas a cada ano de acor do com este pla no.

Fiz os cál cu los apre sen ta dos nes te pla no com base na qui -
lo que se cha ma de pro pri e da de pes so al e fun diá ria. O mo ti vo
para fa zê-lo com base em pro pri e da de de ter ras já foi ex pli ca do,
e o mo ti vo para in clu ir pro pri e da de pes so al nos cál cu los está
igual men te bem fun da men ta do, em bo ra com base em um prin cí -
pio di fe ren te. A ter ra, como foi dito an tes, é a dá di va gra tu i ta do
Cri a dor a toda a raça hu ma na. A pro pri e da de pes so al é o efe i to
da so ci e da de, e é tão im pos sí vel a um in di ví duo ad qui rir pro pri e -
da de pes so al sem a aju da da so ci e da de quan to lhe é im pos sí vel
cri ar ter ra.

Se se pa rar mos um in di ví duo da so ci e da de e lhe der mos
uma ilha ou um con ti nen te, ele não po de rá ad qui rir pro pri e da de
pes so al. Ele não po de rá ser rico. Os me i os en con tram-se tão in -
se pa ra vel men te li ga dos ao fim, em to dos os ca sos, que onde não 
exis tem os pri me i ros, o se gun do não pode ser ob ti do. Por tan to,
toda acu mu la ção de pro pri e da de pes so al, além da qui lo que as
pró pri as mãos de um ho mem pro du zem, de ri va de sua vida em
so ci e da de e, com base em todo prin cí pio de jus ti ça, gra ti dão e ci -
vi li za ção, ele deve a de vo lu ção de uma par te des sa acu mu la ção
à so ci e da de da qual tudo isso pro vém.

A ques tão é pos ta aqui de uma ma ne i ra ge ral, e tal vez
seja me lhor fa zê-lo des sa ma ne i ra, pois se exa mi nar mos mi nu ci -
o sa men te, cons ta ta re mos que a acu mu la ção de pro pri e da de pes -
so al é, em mu i tos ca sos, re sul ta do de pa ga men to in su fi ci en te
dado pelo tra ba lho que a pro du ziu, ten do como con se qüên cia

que a mão tra ba lha do ra pe re ce na ve lhi ce, en quan to o em pre ga -
dor pos sui ri que zas em abu dân cia.

Tal vez seja im pos sí vel tor nar o va lor do tra ba lho exa ta -
men te pro por ci o nal aos lu cros que ele pro duz, e tam bém se dirá,
como uma apo lo gia à in jus ti ça, que se um tra ba lha dor re ce bes se
um au men to de sa lá rio di a ri a men te, ele não pou pa ria para a ve -
lhi ce, nem sa be ria fa zer bom uso des se di nhe i ro no pre sen te. Fa -
ça-se en tão a so ci e da de de te sou re i ra para guar dar esse di nhe i ro 
para ele em um fun do co mum, pois o fato de que o tra ba lha dor
po de ria não fa zer bom uso dele não é mo ti vo para que ou tros de -
vam fi car com o di nhe i ro.

O es ta do de ci vi li za ção que pre va le ceu na Eu ro pa é tão in -
jus to em seu prin cí pio quan to re pug nan te em seus efe i tos, e é a
cons ciên cia dis so e a per cep ção de que tal es ta do não po de rá
con ti nu ar uma vez que se co me ce a in ves ti gá-lo em qual quer
país, que faz os pro pri e tá ri os te me rem qual quer idéia de re vo lu -
ção. É o pe ri go e não o prin cí pio das re vo lu ções que re tar da o
seu pro gres so. Sen do esse o caso, é ne ces sá rio, tan to para a
pro te ção da pro pri e da de quan to por amor à jus ti ça e à hu ma ni da -
de, for mar um sis te ma que ao mes mo tem po pro te ja uma par te
da so ci e da de da mi sé ria e ga ran ta a ou tra par te con tra de pre da -
ção.

O pa vor su pers ti ci o so, a re ve rên cia ser vil que an ti ga men te 
cer ca va a opu lên cia, está de sa pa re cen do em to dos os pa í ses e
aban do nan do os do nos de pro pri e da des à con vul são de aci den -
tes. Qu an do a ri que za e o es plen dor em vez de fas ci na rem a
mul ti dão des per tam sen ti men tos de re pug nân cia; quan do em vez 
de pro vo ca rem ad mi ra ção são con si de ra dos um in sul to à po bre -
za; quan do a apa rên cia os ten ta tó ria ser ve para pôr em ques tão o
di re i to a ela, o caso da pro pri e da de se tor na crí ti co, e é so men te
em um sis te ma de jus ti ça que os pro pri e tá ri os po dem vis lum brar
se gu ran ça.

Para afas tar o pe ri go, é ne ces sá rio re mo ver as an ti pa ti as,
e isso só pode ser fe i to tor nan do-se a pro pri e da de pro du to ra de
uma bên ção na ci o nal, ex ten si va a cada in di ví duo. Qu an do as ri -
que zas de um ho mem em re la ção a ou tro au men ta rem o fun do
na ci o nal na mes ma pro por ção, quan do se per ce ber que a pros -
pe ri da de des se fun do de pen de da pros pe ri da de dos in di ví du os,
quan to mais ri que zas um ho mem ad qui rir, me lhor for para as
mas sas em ge ral, as an ti pa ti as ces sa rão de exis tir e a pro pri e da -
de será co lo ca da na po si ção per ma nen te de in te res se e pro te ção 
na ci o nal.

Não pos suo qual quer pro pri e da de na Fran ça que es te ja
su je i ta ao pla no que es tou pro pon do. Aqui lo que pos suo, e que
não é mu i to, en con tra-se nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Entre -
tan to pa ga rei cem li bras es ter li nas a este fun do na Fran ça tão
logo ele seja cri a do. Pa ga rei a mes ma quan tia na Ingla ter ra, as -
sim que algo si mi lar seja cri a do na que le país.

Uma re vo lu ção no es tá gio de ci vi li za ção é a com pa nhe i ra
ne ces sá ria às re vo lu ções no sis te ma de go ver no. Quer uma re vo -
lu ção em qual quer país seja do bem para o mal ou do mal para o
bem, o es ta do da qui lo que se cha ma de ci vi li za ção na que le país
deve ser adap ta do a ela, para fa zer com que aque la re vo lu ção
sur ta efe i to.

Um go ver no des pó ti co se sus ten ta por meio de ci vi li za ção
ab je ta, na qual a cor rup ção da men te hu ma na e a mi sé ria das
mas sas são os cri té ri os prin ci pa is. Tais go ver nos con si de ram que 
o ho mem é me ra men te um ani mal, que o exer cí cio da fa cul da de
in te lec tu al não é seu pri vi lé gio, que ele não tem nada a ver com
as leis a não ser obe de cê-las². Tais go ver nos de pen dem po li ti ca -
men te mais da que bra do es pí ri to do povo por meio da po bre za
do que te mem en fu re cê-lo por meio do de ses pe ro.
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Será uma re vo lu ção no es ta do de ci vi li za ção que con fe ri rá
per fe i ção à Re vo lu ção Fran ce sa. A con vic ção de que o go ver no
re pre sen ta ti vo é o ver da de i ro sis te ma de go ver no já está se es -
pa lhan do ra pi da men te pelo mun do. Sua ra zo a bi li da de pode ser
vis ta por to dos. Sua jus ti ça faz-se sen tir até mes mo por seus
opo si to res. Mas quan do um sis te ma de ci vi li za ção ori gi na do da -
que le sis te ma de go ver no for or ga ni za do de tal modo que todo
ho mem e toda mu lher nas ci dos na Re pú bli ca her dem al gum meio 
de co me çar a vida, e ve jam di an te de si a cer te za de es ca par da
mi sé ria que acom pa nha a ve lhi ce sob ou tros go ver nos, a Re vo lu -
ção Fran ce sa terá um ad vo ga do e um ali a do no co ra ção de to das 
as na ções.

Um exér ci to de prin cí pi os pe ne tra rá onde um exér ci to de
sol da dos não pode pe ne trar. Será bem su ce di do onde a di plo ma -
cia fa lha ria. Nem o Reno, nem o Ca nal [da Man cha], nem o oce a -
no po dem de ter o seu pro gres so: ele mar cha rá rumo ao ho ri zon te 
do mun do e ven ce rá.

___________
²Uma ex pres são uti li za da pelo Bis po Hors ley no Par la men to da
Ingla ter ra. – Pa i ne.

MEIOS PARA A EXECUÇÃO DO PLANO PROPOSTO
E PARA TORNÁ-LO AO MESMO TEMPO
CONDUTIVO AO INTERESSE PÚBLICO

I – cada can tão de ve rá ele ger em suas as sem bléi as pri má -
ri as três pes so as como co mis sá ri as para aque le can tão, as qua is
de ve rão to mar co nhe ci men to e man ter um re gis tro de to dos os
as sun tos per ti nen tes a ele, em con for mi da de com a car ta que de -
ve rá ser es ta be le ci da por lei para a exe cu ção des te pla no;

II – a lei es ta be le ce rá o modo como a pro pri e da de de pes -
so as fa le ci das será ave ri gua da;

III – quan do o va lor da pro pri e da de de qua is quer pes so as
fa le ci das for apu ra do, o her de i ro prin ci pal des sa pro pri e da de ou o 
mais ve lho dos co-herdeiros, se ma i or de ida de, ou, se me nor de
ida de, a pes soa no me a da no tes ta men to do fa le ci do para re pre -
sen tá-lo(s), de ve rá dar um tí tu lo de cré di to aos co mis sá ri os do
can tão para pa gar a dita dé ci ma par te da he ran ça em qua tro pa -
ga men tos igua is tri mes tra is, den tro de um ano ou me nos, a cri té -
rio do pa ga dor. Me ta de do va lor to tal da pro pri e da de de ve rá per -
ma ne cer como ga ran tia até que o tí tu lo de cré di to te nha sido li -
qui da do;

IV – os tí tu los de cré di to de ve rão ser re gis tra dos no co mis -
sa ri a do do can tão, e seus ori gi na is de ve rão ser de po si ta dos no
Ban co Na ci o nal de Pa ris. O ban co de ve rá pu bli car tri mes tral men -
te o va lor dos tí tu los em seu po der e tam bém dos tí tu los que ti ve -
rem sido li qui da dos, ou par te de les, des de a úl ti ma pu bli ca ção tri -
mes tral;

V – o Ban co Na ci o nal de ve rá emi tir no tas pro mis só ri as
com base na ga ran tia dos tí tu los em seu po der. As no tas emi ti das 
de ve rão ser usa das para pa gar as pen sões dos ido sos e as in de -
ni za ções das pes so as que com ple ta rem 21 anos de ida de. É ra -
zoá vel e ge ne ro so su por que pes so as que não es te jam pas san do 
por ne ces si da des ur gen tes adi a rão o uso do seu di re i to de sa car
do fun do, até que ele ad qui ra, como ad qui ri rá, uma ma i or ca pa ci -
da de [de pa ga men to]. Nes te caso, pro po nho que seja man ti do
em cada can tão um re gis tro ho no rá rio dos no mes das pes so as
que sus pen dam o uso des se di re i to, pelo me nos du ran te a guer ra 
atu al;

VI – como os her de i ros de pro pri e da des de vem sem pre
res ga tar seus tí tu los em qua tro pa ga men tos tri mes tra is, ou an tes, 
se pre fe ri rem, sem pre ha ve rá nu me rá rio en tran do no ban co após

ex pi ra do o pri me i ro tri mes tre para tro car pe las no tas pro mis só ri as 
que se rão apre sen ta das;

VII – sen do as no tas pro mis só ri as pos tas em cir cu la ção
des sa ma ne i ra, com base na me lhor de to das as ga ran ti as pos sí -
ve is, ou seja, pro pri e da de real, numa pro por ção de mais de qua -
tro ve zes o mon tan te dos tí tu los com base nos qua is são emi ti das 
e com nu me rá rio en tran do con ti nu a men te no ban co para tro -
cá-las ou li qui dá-las quan do quer que se jam apre sen ta das com
esse fim, elas ad qui ri rão um va lor per ma nen te em toda a Re pú -
bli ca. Elas po de rão por tan to ser re ce bi das em pa ga men to de im -
pos tos ou cré di tos, uma vez que o go ver no sem pre pode re ce ber
nu me rá rio em tro ca des sas no tas no ban co;

VIII – será ne ces sá rio que os pa ga men tos dos 10% se jam
fe i tos em di nhe i ro du ran te o pri me i ro ano de im ple men ta ção do
pla no. Po rém, após trans cor ri do o pri me i ro ano, os her de i ros de
pro pri e da des po de rão pa gar os 10% ou em no tas pro mis só ri as
emi ti das com base no fun do ou em es pé cie.

Se os pa ga men tos fo rem fe i tos em es pé cie, fi ca rão como
um de pó si to no ban co para ser tro ca do por uma quan ti da de de
no tas pro mis só ri as equi va len te àque le va lor. Se fo rem fe i tos em
no tas pro mis só ri as emi ti das com base no fun do, pro vo ca rão uma
de man da so bre ele equi va len te a es sas no tas, e as sim a ope ra -
ção do pla no cri a rá me i os para a sua pró pria exe cu ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. Car los Pa tro cí nio, 2º Se -
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to, no bre Se na dor 
Edu ar do Su plicy.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, gos ta ria de re gis trar a im por tân -
cia da Me di da Pro vi só ria nº 1.988, edi ta da pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a ope ra ção
dos fun dos cons ti tu ci o na is. Peço a trans cri ção des ta 
emen da e, tam bém, que haja um es for ço para a di -
vul ga ção des sa me di da, que con si de ro ex tre ma -
men te im por tan te para o de sen vol vi men to re gi o nal e 
para res ga tar a con di ção de in ves ti men to, de ge ra -
ção de em pre go e de sen vol vi men to dos Estados
mais po bres da Fe de ra ção.

Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne go ci a ção da
pror ro ga ção e na com po si ção des sas dí vi das – a me -
di da pro vi só ria de fi ne como ocor re rá – de vem pro cu -
rar os ban cos ad mi nis tra do res até o dia 28 de abril de
2000. Por tan to, deve ha ver uma ma ci ça pro pa gan da
e di vul ga ção des sa me di da. Hoje, os fun dos cons ti tu -
ci o na is, in clu si ve o Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te,
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têm uma ina dim plên cia de mais de 90%. O Pre si den -
te cria para de ter mi na das ca te go ri as, como os agri -
cul to res fa mi li a res, o juro ne ga ti vo.

É im por tan te que haja uma di vul ga ção ma ci ça
pe los ór gãos de co mu ni ca ção, pela TV Se na do, pela
Voz do Bra sil, pe los seg men tos ofi ci a is e pela im -
pren sa para que, efe ti va men te, todo mi cro e pe que no
em pre sá rio que te nha um em prés ti mo, uma ati vi da de
eco nô mi ca fi nan ci a da por es ses fun dos pos sa pro cu -
rar os ban cos e fa zer essa re ne go ci a ção den tro des -
ses pre ce i tos. Essa me di da res ga ta a con di ção de
tra ba lho de mi lha res de pe que nos e mi cro em pre sá ri -
os.

Peço a V. Exª a trans cri ção da me di da pro vi só ria 
e, mais do que isso, que a TV Se na do, o Jor nal do
Se na do e os or ga nis mos de co mu ni ca ção fi quem
aten tos a essa di vul ga ção, para que haja ca pi la ri da de 
e essa in for ma ção che gue às vi ci na is, às vi las ru ra is,
àque las lo ca li da des onde efe ti va men te exis tem usuá -
ri os dos fun dos cons ti tu ci o na is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.988-16,
DE 13 DE JANEIRO DE 2000

Dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do
Nor des te e do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe
con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te me di da pro vi -
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, os en car gos fi -
nan ce i ros dos fi nan ci a men tos con ce di dos com re cur sos dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e do 
Cen tro-Oeste de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de
1989, se rão os se guin tes:

I – ope ra ções ru ra is:
a) agri cul to res fa mi li a res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a -

ções, ex clu í das as ope ra ções de cor ren tes de pro je tos de es tru tu -
ra ção de co lo nos e as sen ta dos nos pro gra mas ofi ci a is de as sen -
ta men to, co lo ni za ção e re for ma agrá ria, apro va dos pelo Insti tu to
Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA: cin co por
cen to ao ano;

b) mi ni pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções: nove
por cen to ao ano;

c) pe que nos pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções: 
dez e meio por cen to ao ano;

d) mé di os pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções:
qua tor ze por cen to ao ano;

e) gran des pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções:
de zes se is por cen to ao ano;

II – ope ra ções in dus tri a is, agro in dus tri a is, de in -
fra-estrutura de tu ris mo;

a) mi cro em pre sa: nove por cen to ao ano;
b) em pre sa de pe que no por te: onze por cen to ao ano;
c) em pre sa de mé dio por te: quin ze por cen to ao ano;
d) em pre sa de gran de por te: de zes se is por cen to ao ano.
§ 1º Os con tra tos de fi nan ci a men to ce le bra dos até 13 de

ja ne i ro de 2000 te rão, se do in te res se do mu tuá rio, os res pec ti -
vos en car gos fi nan ce i ros ajus ta dos a par tir de 14 de ja ne i ro de
2000, de for ma a com pa ti bi li zá-los aos cus tos pre vis tos nes te ar -
ti go, ob ser va do o pra zo de até 30 de ju nho de 2000 para a for ma -
li za ção do res pec ti vo ajus te.

§ 2º O del cre de re do ban co ad mi nis tra dor, li mi ta do a três
por cen to ao ano, está con ti do nos en car gos fi nan ce i ros co bra dos 
pe los Fun do Cons ti tu ci o na is e será re du zi do em per cen tu al idên -
ti co ao per cen tu al ga ran ti do por fun dos de aval.

§ 3º Os con tra tos de fi nan ci a men to con te rão cláu su la es ta -
be le cen do que os en car gos fi nan ce i ros se rão re vis tos anu al men -
te e sem pre que a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP, apre -
sen tar va ri a ção acu mu la da, para mais ou para me nos, su pe ri or a
trin ta por cen to.

§ 4º No mês de ja ne i ro de cada ano, ob ser va das as dis po -
si ções do pa rá gra fo an te ri or, o Po der Exe cu ti vo, por pro pos ta
con jun ta dos Mi nis té ri os da Fa zen da e da Inte gra ção Na ci o nal,
po de rá re a li zar ajus tes nas ta xas dos en car gos fi nan ce i ros, li mi -
ta dos à va ri a ção per cen tu al da TJLP no pe río do.

§ 5º Por pro pos ta dos ban cos ad mi nis tra do res ao Mi nis té -
rio da Inte gra ção Na ci o nal, os Con se lhos De li be ra ti vos das Su pe -
rin ten dên ci as de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te e
o Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a -
men to do Cen tro-Oeste po de rão, so bre os en car gos de que tra ta
este ar ti go, con ce der bô nus de adim plên cia de até vin te e cin co
por cen to para mu tuá ri os que de sen vol vem suas ati vi da des na
re gião do se mi-árido nor des ti no e de até quin ze por cen to para
mu tuá ri os das de ma is re giões, des de que a par ce la da dí vi da
seja paga até a data do res pec ti vo ven ci men to.

§ 6º Os bô nus de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or, in ci den tes
so bre as ta xas fi xa das nos in ci sos I e II, se rão ele va dos em cin co 
pon tos per cen tu a is no caso de cli en tes que sem pre efe tu a ram
em dia o pa ga men to dos seus dé bi tos.

§ 7º No caso de des vio na apli ca ção dos re cur sos, o mu -
tuá rio per de rá, sem pre ju í zo das me di das ju di ci a is ca bí ve is, in clu -
si ve de na tu re za exe cu tó ria, todo e qual quer be ne fí cio, es pe ci al -
men te os re la ti vos ao bô nus de adim plên cia.

Art. 2º Os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to, de sem bol sa dos pe los ban cos ad m i nis tra do res, se rão re -
mu ne ra dos pe los en car gos pac tu a dos com os de ve do res, ex clu í -
dos o del cre de re cor res pon den te.

Art. 3º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is de Fi nan ci a men to fi cam au to ri za dos a ado tar, nas re ne go ci -
a ções, pror ro ga ções e com po si ções de dí vi das, as se guin tes
con di ções:

I – o sal do de ve dor da ope ra ção, para efe i to da re ne go ci a -
ção da dí vi da, será apu ra do sem com pu tar en car gos por ina dim -
ple men to;

II – be ne fi ciá ri os: mu tuá ri os de fi nan ci a men tos con ce di dos
até 31 de de zem bro de 1997, com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu -
ci o na is de Fi nan ci a men to;

III – en car gos fi nan ce i ros: os fi xa dos no art. 1º, com a in ci -
dên cia dos bô nus es ta be le ci dos no seu § 5º;

IV – pra zo:
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a) até cin co anos, acres ci dos ao pra zo fi nal da ope ra ção,
ad mi tin do-se novo es que ma de amor ti za ção fi xa do de acor do
com a ca pa ci da de de pa ga men to do de ve dor;

b) o pra zo to tal da ope ra ção, as sim con si de ra do o pra zo
ini ci al, seus acrés ci mos efe ti va dos an te ri or men te e o pe río do adi -
ci o nal de que tra ta a alí nea an te ri or, não po de rá ex ce der a quin ze 
anos.

§ 1º Não são pas sí ve is de re ne go ci a ção, nos ter mos des te 
ar ti go, as ope ra ções ne go ci a das com am pa ro na Lei nº 9.138, de
29 de no vem bro de 1995.

§ 2º Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne go ci a ção, pror ro -
ga ção e com po si ção de dí vi das de que tra ta este ar ti go de ve rão
ma ni fes tar, for mal men te, seu in te res se aos ban cos ad mi nis tra do -
res até 28 de abril de 2000.

§ 3º É es ta be le ci do o pra zo de 31 de ju lho de 2000 para
en cer ra men to das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po si ções
de dí vi das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is,
in clu si ve sob a for ma al ter na ti va de que tra ta o art. 4º

§ 4º As ope ra ções ori gi na ri a men te con tra ta das ao am pa ro
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to que se en qua dra -
rem no dis pos to nes te ar ti go e te nham sido re com pos tas com re -
cur sos de ou tras fon tes dos agen tes fi nan ce i ros po de rão ser re -
ne go ci a das com base nes ta me di da pro vi só ria, a cri té rio dos ban -
cos ope ra do res.

§ 5º Os sal dos de ve do res das ope ra ções de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or, para efe i to de re ver são aos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is de Fi nan ci a men to, se rão atu a li za dos, a par tir da data da
ex clu são dos fi nan ci a men tos das con tas dos Fun dos, com en car -
gos fi nan ce i ros não su pe ri o res à Taxa de Ju ros do Lon go Pra zo
(TJLP) e sem im pu tar en car gos por ina dim ple men to e ho no rá ri os
de ad vo ga dos.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às ope ra ções
em que te nham sido cons ta ta dos des vio de re cur sos.

§ 7º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos Cons ti tu ci o -
na is de Fi nan ci a men to for ne ce rão aos mu tuá ri os de mons tra ti vos
de cál cu lo da evo lu ção dos sal dos da con ta do fi nan ci a men to.

Art. 4º Fi cam os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se do in te res se dos mu tuá ri os
de fi nan ci a men tos am pa ra dos em re cur sos dos Fun dos e al ter na -
ti va men te às con di ções es ta be le ci das no an te ri or, au to ri za dos a
re ne go ci ar as ope ra ções de cré di to ru ral nos ter mos da Re so lu -
ção nº 2.471, de 26 de fe ve re i ro de 1998, do Con se lho Mo ne tá rio 
Na ci o nal, e sua al te ra ções pos te ri o res.

Pa rá gra fo úni co. Nas re ne go ci a ções de que tra ta este ar ti -
go, os ban cos ad mi nis tra dor po de rão fi nan ci ar, com re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, a aqui si ção Cer ti fi ca -
do do Te sou ro Na ci o nal – CTN, ado tan do para essa ope ra ção o
pra zo má xi mo de três anos e en car gos de que tra ta o art. 1º Art.
5º O mu tuá rio que vier a ina dim plir, de po is de ter re ne go ci a do,
pror ro ga do ou re com pos to sua dí vi da nos ter mos dos arts. 3º e
4º, não po de rá to mar no vos fi nan ci a men tos em ban co ofi ci a is,
en quan to não for re gu la ri za da a si tu a ção da res pec ti va dí vi da.

Art. 6º Em cada ope ra ção dos Fun dos Cons ti tu ci o na is,
con tra ta da a par tir de 1º de zem bro de 1998, ex clu í da a de cor ren -
te da re ne go ci a ção, pror ro ga ção e com po si ção de que tra ta o 3º,
o ris co ope ra ci o nal do ban co ad mi nis tra dor será de cin qüen ta por 
cen to, ca ben do igual per cen tu al ao res pec ti vo Fun do.

Pa rá gra fo úni co. Even tu a is pre ju í zos, de cor ren tes de va lo -
res não li qui da dos em caso de ope ra ção de fi nan ci a men to, se rão
ra te a dos en tre as par tes nos per cen tu a is fi xa dos no ca put.

Art. 7º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is de Fi nan ci a men to e o Fun dos de Inves ti men tos Re gi o na is

for ne ce rão ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, na for ma que
vier a ser por este de ter mi na da, as in for ma ções ne ces sá ri as à
su per vi são, ao acom pa nha men to e ao con tro le da apli ca ção dos
re cur sos e à ava li a ção de de sem pe nho des ses Fun dos.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo das in for ma ções atu al men -
te pres ta das, será fa cul ta do aos ban cos ad mi nis tra do res pe río do
de adap ta ção de até um ano para aten di men to do pre vis to no ca -
put.

Art. 8º Os Mi nis té ri os da Fa zen da e da Inte gra ção Na ci o -
nal, em con jun to, es ta be le ce nor mas para es tru tu ra ção e pa dro ni -
za ção dos ba lan ços e ba lan ce tes dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to.

Art. 9º A Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, pas sa a 
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 4º.................................................................

§ 1º Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
mento po de rão fi nan ci ar em pre en di men tos
não-governamentais de in fra-estrutura eco nô mi ca até o 
li mi te de dez por cen to dos re cur so pre vis tos, em cada
ano, para os res pec ti vos Fun dos.

...................................................................."(NR)

“Art. 7º.................................................................

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Fa zen da in for -
ma rá, men sal men te, ao Mi nis té rio Inte gra ção Na ci o nal
e aos ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos Cons ti tu ci o -
na is de Fi nan ci a men to, a soma da ar re ca da ção do im -
pos to so bre a ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za
e do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos, o va lor
das li be ra ções efe tu a das para cada Fun do, bem com
pre vi são de da tas e va lo res das três li be ra ções ime di a -
ta men te sub se qüen tes." (NR)

“Art. 9º Obser va das as di re tri zes es ta be le ci das
pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal os ban cos ad mi -
nis tra do res po de rão re pas sar re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is a ou ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o -
nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com ca pa ci da de téc -
ni ca com pro va da e com es tru tu ra ope ra ci o nal e ad mi -
nis tra ti va ap tas a re a li zar, em se gu ran ça e no es tri to
cum pri men to das di re tri zes e nor mas es ta be le ci das,
pro gra mas de cré di to es pe ci fi ca men te cri a dos com
essa fi na li da de.” (NR)

“Art. 13. A ad mi nis tra ção dos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste será dis tin ta e au tô no ma e, ob ser va das as
atri bu i ções pre vis tas em lei exer ci da pe los se guin tes
ór gãos:

I – Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci as 
de De sen vol vi men to das Re giões Nor te e Nor des te e
pelo Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Cen tro-Oeste;

II – Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal; e

III – ins ti tu i ção fi nan ce i ra de ca rá ter re gi o nal e
Ban co do Bra sil S.A." (NR)

“Art. 14. Cabe ao Con se lho De li be ra ti vo das Su -
pe rin ten dên ci as de De sen vol vi men to Ama zô nia e do
Nor des te e ao Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti -
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oeste:

I – apro var, até o dia 15 de de zem bro, os pro -
gra mas de fi nan ci a men to de cada Fun do;

..............................................................
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III – ava li ar os re sul ta dos ob ti dos e de ter mi nar
as me di das de ajus tes ne ces sá ri as ao cum pri men to
das di re tri zes apro va das." (NR)

“Art. 15. São atri bu i ções de cada uma das ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re gi o nal e do
Ban co do Bra sil S.A., nos ter mos da lei:

I – apli car os re cur sos e im ple men tar a po lí ti ca
de con ces são de cré di to de acor do com os pro gra mas
apro va dos pe los res pec ti vos Con se lhos De li be ra ti vos;

II – de fi nir nor mas, pro ce di men tos e con di ções
ope ra ci o na is pró pri as da ati vi da de ban cá ria, res pe i ta -
das, den tre ou tras, as di re tri zes cons tan tes dos pro gra -
mas de fi nan ci a men to apro va dos pe los Con se lhos De li -
be ra ti vos de cada Fun do;

III – en qua drar as pro pos tas nas fa i xas de en -
car gos e de fe rir os cré di tos;

IV – for ma li zar con tra tos de re pas se de re cur sos 
na for ma pre vis ta no art. 9º;

V – pres tar con tas so bre os re sul ta dos al can ça -
dos, de sem pe nho e es ta do dos re cur sos e apli ca ções
ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, que às sub me te -
rá aos Con se lhos De li be ra ti vos;

VI – exer cer ou tras ati vi da des ine ren tes à apli ca -
ção dos re cur sos e à re cu pe ra ção dos cré di tos.

Pa rá gra fo úni co. Até o dia 30 de se tem bro de
cada ano, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras de que tra ta o ca put
en ca mi nha rão ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal a
pro po si ção de apli ca ção dos re cur sos re la ti va aos pro gra -
mas de fi nan ci a men to para o exer cí cio se guin te."(NR)

“Art. 15-A. Até 5 de no vem bro de cada ano, o
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal en ca mi nha rá ao Con -
se lho De li be ra ti vo da Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia e do Nor des te e ao Con se lho De li -
be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Cen tro-Oeste as pro pos tas de apli ca ção dos re cur sos
re la ti vas aos pro gra mas de fi nan ci a men to para o exer -
cí cio se guin te.”(NR)

“Art. 17. Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos 
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to fa rão juz, a par tir de
1º de ja ne i ro de 2000, à taxa de ad mi nis tra ção de três
por cen to ao ano so bre o pa tri mô nio lí qui do dos res -
pec ti vos Fun dos, apro pri a da men sal men te.

Pa rá gra fo úni co. A taxa de ad mi nis tra ção de que 
tra ta o ca put fica li mi ta da, em cada exer cí cio, a par tir
de 1999, a vin te por cen to do va lor das trans fe rên ci as
de que tra ta a alí nea c, in ci so I, do art. 159 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, re a li za das pelo Te sou ro Na ci o nal a cada
um dos ban cos ad mi nis tra do res."(NR)

“Art. 20. Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos 
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to apre sen ta rão, se -
mes tral men te, ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, re -
la tó rio cir cuns tan ci a do so bre as ati vi da des de sen vol vi -
das e os re sul ta dos ob ti dos.

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

§ 5º O Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal en ca -
mi nha rá ao Con se lho De li be ra ti vo das Su pe ri ten dên ci -
as de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te e
ao Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Cen tro-Oeste os re la tó ri os de que
tra ta o ca put."(NR)

Art. 10. A Lei nº 9.126, de 10 de no vem bro de 1995, pas sa 
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 4º Os sal dos diá ri os dos re cur sos dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to das Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, do Fi nor, do Fi nam e
do Fun res, bem como dos re cur sos de po si ta dos na for -
ma do art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de ja ne i ro de
1991, en quan to não de sem bol sa dos pe los ban cos ad -
mi nis tra do res e ope ra do res, se rão re mu ne ra dos com
base na taxa ex tra mer ca do di vul ga da pelo Ban co Cen -
tral do Bra sil.”(NR)

“Art. 8º Os ban cos ad mi nis tra do res po de rão apli -
car até vin te por cen to dos re cur sos dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to no fi nan ci a men to de em -
pre sas do se tor pro du ti vo, para a pro du ção e co mer ci a -
li za ção de bens des ti na dos à ex por ta ção.

.................................................................. ."(NR)

Art. 11. O art. 1º da Lei nº 9.808, de 20 de ju lho de 1999,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º .................................................................

§ 1º A apli ca ção de que tra ta este ar ti go po de rá
ser re a li za da na for ma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 16
de ja ne i ro de 1991, ou em com po si ção com os re cur -
sos de que tra ta o art. 5º da mes ma lei.

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

§ 4º Na hi pó te se de uti li za ção de re cur sos de que
tra ta o art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991, o mon tan te não
po de rá ul tra pas sar cin qüen ta por cen to do to tal da par ti ci -
pa ção do Fun do no pro je to, e as de bên tu res a se rem
subs cri tas se rão to tal men te in con ver sí ve is em ações, ob -
ser va das as de ma is nor mas que re gem a ma té ria.

§ 5º A subs cri ção de de bên tu res de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or não será com pu ta da no li mi te de trin -
ta por cen to do or ça men to anu al fi xa do no § 1º do art.
5º da Lei nº 8.167, de 1991."(NR)

Art. 12. As dis po si ções do art. 1º da Lei nº 9.808, de 1999,
na re da ção dada por esta me di da pro vi só ria, apli cam-se aos pro -
je tos apro va dos até 27 de se tem bro de 1999.

Art. 13. O art. 2º da Lei nº 8.167, de 16 de ja ne i ro de 1991, 
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º Fi cam man ti dos, até o exer cí cio fi nan ce i -
ro de 2013, cor res pon den te ao pe río do-base de 2012,
os pra zos e per cen tu a is para des ti na ção dos re cur sos
de que tra tam o art. 5º do De cre to-Lei nº 1.106, de 16
de ju nho de 1970, e o art. 6º do De cre to-Lei nº 1.179,
de 6 de ju lho de 1971, e al te ra ções pos te ri o res, para
apli ca ção em pro je tos re le van tes para o de sen vol vi -
men to da Ama zô nia e do Nor des te, sob a res pon sa bi li -
da de do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.”(NR)

Art. 14. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos com base
na Me di da Pro vi só ria nº 1.988-15, de 14 de de zem bro de 1999.

Art. 15. Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Art. 16. Fi cam re vo ga dos o art. 11, o § 2º do art. 16 da Lei
nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, os arts. 1º, 3º, 5º, 6º, o § 3º 
do art. 8º e o art. 13 da Lei nº 9.126, de 10 de no vem bro de 1995.

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000; 179º da Inde pen dên cia e
112º de Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pe -
dro Ma lan – Mar tus Ta va res – Fer nan do Be zer ra – Pe dro Pa -
ren te.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –  É
per ti nen te a so li ci ta ção de V. Exª, que será aten di da
na for ma do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Car los
Be zer ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ge ral do Cân di -
do 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. Exa s se rão aten di dos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nas fes ti vi -
da des do fim do ano de 1999, seja pela data em si,
seja pela ten ta ti va de dar uma sim bo lo gia es pe ci al ao
ano 2000, seja pela ex pec ta ti va cri a da ao re dor do
que se ria o bug do mi lê nio, um fato con cre to ma te ri a -
li zou-se no sig ni fi ca ti vo au men to do con su mo de be -
bi das al coó li cas. De acor do com a im pren sa lo cal, os
co mer ci an tes de Bra sí lia fes te ja ram au men to mé dio
da or dem de 20% nas ven das des se pro du to no mês
de de zem bro, em com pa ra ção com o mes mo mês no
ano de 1998. 

His to ri ca men te, no mês de de zem bro, a ven da
de be bi das tem um acrés ci mo de 7% em re la ção aos
de ma is me ses do ano. É bem pro vá vel que a che ga -
da do ano 2000, acom pa nha da de rol de fan tas ma go -
ri as que fo ram sen do pro du zi das e di vul ga das ao lon -
go do ano que fin dou, te nha co la bo ra do para o au -
men to di fe ren ci a do do con su mo.

Nada con tra a que as pes so as se di vir tam e
que para tal se uti li zem de be bi da al coó li ca, um pro -
du to, aliás, que a hu ma ni da de, se gun do pro je ção da 
his tó ria, co nhe ce há 7 mil anos ou mais. Te ria sido
in ven ta do an tes do pão, o que não está lon ge da
ver da de se con si de rar mos que os ca ta do res e ca ça -
do res já fa zi am uso de pre pa ra dos al coó li cos para
uso em dias de fes tas, du ran te as qua is ce le bra vam 
suas tra di ções e ho me na ge a vam seus de u ses. Há 3 
mil e 500 anos, os chi ne ses já be bi am para fu gir da
me lan co lia. Nas so ci e da des mo der nas, se gun do es -
ti ma ti vas, ape nas 30% da po pu la ção se abs tém
des sa be bi da, de fi ni da tam bém como dro ga lí ci ta ou 
dro ga so ci al men te ace i ta. 

Para re vi ver tra di ções, re ve ren ci ar de u ses, ou
por ra zões mais mo der nas como a de pro cu rar de -
sen vol tu ra, fu gir do es tres se e ale grar-se, o fato é que 
a be bi da al coó li ca de sem pe nha ação de ex ce len te re -
la xan te mus cu lar, es pe ci al men te quan do in ge ri da
com a ne ces sá ria mo de ra ção. Esses efe i tos de cor -
rem das ca rac te rís ti cas das be bi das al coó li cas, clas -
si fi ca das como dro gas de pres so ras, isto é, de pri mem

ou di mi nu em a ati vi da de do cé re bro, pro du zin do um
es ta do de re la xa men to, de se da ção e de cal ma. De
con se qüên cia, re du zem a an si e da de e afas tam as
pre o cu pa ções com os pro ble mas, pro pi ci am si tu a ção
de ma i or tran qüi li da de, de si ni bem e pro du zem a co ra -
gem de fi car à von ta de, de fa lar o que é pen sa do e
sen ti do sem medo.

Em todo esse con tex to, no en tan to, o que ad -
mi ra é que ain da per sis ta hoje um alto grau de ig -
no rân cia e de con fu são em re fe rên cia aos efe i tos
do ál co ol so bre o or ga nis mo hu ma no. O pro ble ma 
é de tal or dem que es pe ci a lis tas da área mé di ca
não re lu tam em de fi nir a be bi da al coó li ca como a
pior das dro gas, por que ace i ta so ci al men te, sem
con si de ra ções quan to à gra vi da de dos efe i tos do
abu so. 

Pre o cu pa ção ma i or sub sis te quan do se ve ri -
fi ca que a fa i xa etá ria dos que co me çam a con su -
mir be bi das al coó li cas está di mi nu in do. Até há
pou co, en tre os jo vens, as pri me i ras ex pe riên ci as
acon te ci am en tre 14 e 18 anos de ida de. Hoje, as
ocor rên ci as sur gem aos 10, 11 e 12 anos de ida -
de. Essa si tu a ção foi ra ti fi ca da por pes qui sa re a li -
za da pela pe da go ga e es cri to ra Tâ nia Za gury, cu -
jos da dos fo ram uti li za dos no li vro O Ado les cen te
por Ele Mes mo, de sua au to ria.

A pes qui sa foi efe tu a da em 16 ci da des do Bra sil, 
en tre ca pi ta is e ci da des do in te ri or, in clu in do For ta le -
za, Bra sí lia, Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro e São Pa -
u lo, e di ri giu-se a 943 jo vens de 14 a 18 anos de ida -
de, de to das as clas ses so ci a is, na pro por ção de 48 % 
do sexo mas cu li no e 52% do sexo fe mi ni no. O re sul -
ta do in di cou que 57,7 % dos ado les cen tes ex pe ri -
men ta ram be bi da com ál co ol pela pri me i ra vez com
14 anos ou me nos de ida de. 

A edu ca do ra apre sen ta tam bém os da dos de
ou tra pes qui sa, re a li za da pelo Cen tro Bra si le i ro de
Infor ma ções Psi co tró pi cas, em 1997, em 10 ca pi ta is
bra si le i ras. Se gun do esse le van ta men to, um ter ço
dos jo vens in da ga dos re a li za ram a pri me i ra ex pe riên -
cia com be bi da al coó li ca em suas pró pri as ca sas e
em boa par te in cen ti va dos pe los pais e sob os apla u -
sos des ses, es pe ci al men te em se tra tan do de me ni -
nos. Foi de tec ta do tam bém que a pri me i ra vez está
acon te cen do cada vez mais cedo: 50 % dos en tre vis -
ta dos ti nham en tre 10 e 12 anos de ida de e 30 % des -
tes be be ram até à em bri a guez.

Em con clu são, a pes qui sa apon ta que “o
álcool é a dro ga mais uti li za da, mais de 50% dos jo -
vens em to das as fa i xas etá ri as con so mem be bi das
al coó li cas”. 
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Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de modo 
ge ral, ain da per sis te um cer to pre con ce i to em re la ção 
ao al co o lis mo, o de que al coó la tra é o po bre que bebe 
para es que cer os pro ble mas, lu di bri ar a fome e afas -
tar a tris te za da fal ta de pers pec ti vas de vida. A Orga -
ni za ção Mun di al da Sa ú de, no en tan to, clas si fi ca o al -
co o lis mo como do en ça crô ni ca, pro gres si va e po ten -
ci al men te fa tal. “O al co o lis mo é do en ça e nada tem a
ver com mau ca rá ter, com fal ta de edu ca ção, ou com
qual quer com por ta men to sus ce tí vel de pu ni ção”, afir -
ma o psi qui a tra José Ro ber to Albu quer que For tes,
pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de São Pa u lo e
co-autor do li vro Alco o lis mo – Di ag nós ti co e Tra ta -
men to. 

Tra ta-se de uma do en ça com re per cus sões gra -
ves no or ga nis mo do be be dor e na so ci e da de, re per -
cus sões de or dem or gâ ni ca e psí qui ca. 

No or ga nis mo, os pro ble mas tra du zem-se no
com pro me ti men to do sis te ma ner vo so, do tra to di -
ges ti vo e do apa re lho car di o cir cu la tó rio. Se gun do
o ne u ro ci rur gião Antô nio Flá vio Yu nes Sal les: “O
al co o lis mo crô ni co lesa o cé re bro de ma ne i ra ir re -
ver sí vel. O cé re bro de um ho mem de 35 anos que
bebe in ten sa men te des de os 18 tem o mes mo ní -
vel de atro fia que o cé re bro de uma pes soa de 70
anos”. Não me nos gra ves são tam bém as con se -
qüên ci as so bre os ór gãos que cons ti tu em o tra to
di ges ti vo e as fun ções do co ra ção, num ca mi nho
cer to para a mo rte. 

No cam po psí qui co, ocor rem evo lu ção pes so al
des fa vo rá vel e ati tu des anô ma las, com pre do mí nio
da emo ção que eli mi na a von ta de e a re fle xão. 

No que se re fe re às fun ções do in te lec to, fi cam
com pro me ti das as fun ções da me mó ria, da per cep -
ção e da ca pa ci da de crí ti ca. Com o tem po, sur gem os
trans tor nos de no mi na dos psi co or gâ ni cos, com fa lên -
cia ir re ver sí vel des sas fun ções.

Na área so ci al, os pro ble mas são evi den tes e
sal tam aos olhos di a ri a men te. Bas ta ve ri fi car o que
acon te ce no trân si to. Os aci den tes de trân si to são
apon ta dos como a pri me i ra ca u sa de mor te en tre os 
ado les cen tes. Se gun do ain da Tâ nia Za gury, mais
de dois ter ços dos res pon sá ve is pe los aci den tes de
trân si to es ta vam sob efe i to de ál co ol ou de ou tra
dro ga como a ma co nha. De acor do com José Gu i -
lher me Ra i mun do, au tor de Tó xi cos e Psi co ses,
“Fa zen do um es tu do nas pri sões, che ga mos à con -
clu são de que 90 % dos que lá se en con tram são al -
coó la tras”. Aos sá ba dos e do min gos, dias em que
os ho mens mais se em bri a gam, acon te ce o ma i or
nú me ro de cri mes.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no Bra -
sil, o al co o lis mo tem au men ta do mu i to nos úl ti mos
anos, cons ti tu in do-se hoje um dos mais sé ri os pro ble -
mas de as sis tên cia mé di ca. Qu a se 50 % dos pa ci en -
tes in ter na dos nos vá ri os hos pi ta is psi quiá tri cos bra -
si le i ros são al coó la tras. Os gas tos para aten di men to
des sa cli en te la atin gem im por tân ci as ex tre ma men te
al tas, pe san do do lo ro sa men te tan to so bre a eco no -
mia par ti cu lar quan to so bre o se tor pú bli co cu jos hos -
pi ta is re ce bem o ma i or nú me ro dos que ne ces si tam
de aten di men to por ca u sa dos pro ble mas pro vo ca dos 
pela in ges tão de be bi da al coó li ca. 

Não me de te nho nes te pro nun ci a men to so bre
as ca u sas que con du zem ao al co o lis mo. São ca u sas
de or dem pes so al, ca u sas que se si tu am na fa mí lia,
ca u sas que de cor rem da cul tu ra e do meio, ca u sas
exis ten ci a is, ca u sas que nas cem da fal ta de pers -
pec ti vas de tra ba lho e de jus ti ça na so ci e da de, re a -
li da de, aliás, a que é ex tre ma men te sen sí vel o jo -
vem. Mi nha in ten ção, nes te pro nun ci a men to, é
aler tar para a ne ces si da de de ma i or pru dên cia, de
ma i or se ri e da de, de ma i or res pon sa bi li da de quan -
do se tra ta de be bi das al coó li cas. É fun da men tal e
ina diá vel, por tan to, que go ver no e so ci e da de con si -
de rem com a pro fun di da de ne ces sá ria o problema
do con su mo do ál co ol en tre jo vens e adul tos, in clu si -
ve em re la ção à pro pa gan da des ses pro du tos nos
meio de co mu ni ca ção so ci al.

É ne ces sá rio que se or ga ni zem fes tas. É tam -
bém ób vio que fes tas sem ale gria, re la xa men to e ex -
pan si vi da de não têm sen ti do. Fes tas, no en tan to, que
se trans for mam em oca siões de to li ce, de in sen sa tez
e em bru te ci men to por ca u sa do abu so do ál co ol per -
dem a ra zão de ser, re ve lam uma so ci e da de ima tu ra
quan to às emo ções e aber ta a um de se qui lí brio que
pode con ver ter-se em do en ça, com a gra ves con se -
qüên ci as pro vo ca das pela do en ça. O abu so do con -
su mo de be bi das al coó li cas pre vi ne-se. Essa é uma
ta re fa de to dos. 

Era o que ti nha a di zer.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po a Tri -
bu na do Se na do Fe de ral para tra zer ao co nhe ci -
men to des ta Casa gra ves de nún ci as de fra u des e
so ne ga ção fis cal, que es tão ocor ren do no se tor de
co mer ci a li za ção de com bus tí ve is.

Rece bi um im por tan te do cu men to do Sin di ca -
to do Co mér cio Va re jis ta de De ri va dos de Pe tró leo
do Esta do de Mato Gros so, re la tan do a gra ve si tu -
a ção por que pas sa esse se tor em nos so Esta do,
que é se me lhan te à de mu i tos ou tros Esta dos bra -
si le iros.
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O Pre si den te do Sin di ca to do Co mér cio Va re jis -
ta de De ri va dos de Pe tró leo do Esta do de Mato Gros -
so en ca mi nhou có pia des se Re la tó rio à Agên cia Na -
ci o nal do Pe tró leo (ANP).

Espe ro que a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo
tome as pro vi dên ci as ur gen tes que a gra vi da de do
as sun to exi ge.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o as sun -
to pe tró leo é de uma im por tân cia tal que é ca paz de
de fla grar san gren tas guer ras en tre na ções, pois, no
mun do eco nô mi co glo ba li za do em que vi ve mos, o pe -
tró leo é tão vi tal quan to o oxi gê nio e a água, re pre sen -
tan do uma ques tão de vida ou mor te para a gran de
ma i o ria dos pa í ses.

Por isso mes mo, já ocu pei esta Tri bu na por di -
ver sas ve zes para tra tar de pro ble mas re la ci o -
nados com o tema do pe tró leo e da ener gia, de nun -
ciando di ver sas ir re gu la ri da des que têm ocor ri do
em nos so País e, par ti cu lar men te, no Esta do de
Mato Grosso.

Mu i to já se fa lou das pos sí ve is van ta gens da pri -
va ti za ção na área de pe tró leo, no en tan to, até o mo -
men to te mos as sis ti do ape nas ao au men to das des -
van ta gens para o con su mi dor, pois as agên ci as go -
ver na men ta is não têm sido ca pa zes de en fren tar as
gran des cor po ra ções in ter na ci o na is, mais im por tan -
tes do que a ma i o ria dos go ver nos mun di a is, in te res -
sa das ape nas em ma xi mar lu cros e be ne fí ci os, sem
qual quer in te res se so ci al.

A que bra do mo no pó lio do pe tró leo no Bra sil e a
trans fe rên cia para as gran des mul ti na ci o na is do pe -
tró leo, por pre ços ri dí cu los, de gran des áre as para ex -
plo ra ção, re pre sen tam um in sul to ao povo bra si le i ro,
que tan to lu tou e se sa cri fi cou para cons tru ir um pa tri -
mô nio, hoje le i lo a do por pre ço sim bó li co.

O san gue de mu i tos bra si le i ros, os re cur sos na -
ci o na is ob ti dos com gran de di fi cul da de, o tra ba lho, a
tec no lo gia de sen vol vi da pela Pe tro brás, as ho ras de
pes qui sa de mi lha res de en ge nhe i ros, pes qui sa do res 
e geó lo gos bra si le i ros fo ram como que lan ça das, a
pre ço vil, na ba cia das al mas.

A Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo (ANP), tão li be -
ral e da di vo sa para com as gran des mul ti na ci o na is do 
pe tró leo, tem sido tão ma dras ta e ri go ro sa em re la ção 
aos pe que nos em pre sá ri os na ci o na is: os re ven de do -
res de com bus tí vel de todo o Bra sil.

Com isso, mu i tas pe que nas em pre sas re ven de -
do ras de com bus tí vel es tão qua se indo à fa lên cia, em 
de cor rên cia de uma con cor rên cia des le al e pre da tó -
ria, ge ran do de sem pre go e cri an do um gra ve pro ble -
ma so ci al para gran de nú me ro de tra ba lha do res, fren -
tis tas e au xi li a res dos pos tos de com bus tí ve is. 

São 25 mil re ven de do res em todo o Bra sil, que
em pre gam mais de 300 mil tra ba lha do res e que pas -
sam por gran des di fi cul da des, em de cor rên cia de
con di ções de con cor rên cia des le al.

As gran des em pre sas de pe tró leo, gran des oli -
go pó li os, do mi nam o mer ca do, pra ti cam pre ços ele -
va dos e o ônus jun to ao pú bli co e con su mi do res sem -
pre re cai so bre os pe que nos re ven de do res de com -
bus tí ve is, que não têm con di ções de re pas sar os cus -
tos ad mi nis tra ti vos cres cen tes dos seus pe que nos
ne gó ci os.

Con ti nua a ame a ça de ver ti ca li za ção do se tor,
com em pre sas gi gan tes como Shell, Esso e BR Dis tri -
bu i do ra, tor nan do-se pro pri e tá ri as de pos tos de com -
bus tí ve is, do mi nan do to das as eta pas, des de a pros -
pec ção até o re fi no, dis tri bu i ção e ven da ao con su mi -
dor fi nal.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a dis tri -
bu i ção de com bus tí ve is re quer um cu i da do todo es -
pe ci al, por sua im por tân cia es tra té gi ca para o de sen -
vol vi men to do País, ge ra ção de em pre gos e fun ci o na -
men to nor mal de nos sa eco no mia.

A Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo pre ci sa ur gen -
te men te ado tar me di das para co i bir fra u des, con cor -
rên cia pre da tó ria e des le al, so ne ga ção fis cal, abu so
eco nô mi co e des res pe i to ao con su mi dor.

Não pre ten de mos dis cu tir o mé ri to de de ci sões
ju di ci a is, no en tan to, não po de mos nos con for mar
com si tu a ções to tal men te inex pli cá ve is, como a que
nos foi de nun ci a da pelo Sin di ca to do Co mér cio Va re -
jis ta de De ri va dos de Pe tró leo do Esta do de Mato
Gros so: ”Re cen te men te, uma em pre sa de trans por te
de Ron dô nia, con se guiu uma li mi nar para com prar 12 
mi lhões de li tros de ga so li na sem o pa ga men to do
ICMS. Esse vo lu me re pre sen ta qua se o con su mo de
dois me ses dos ron do ni en ses“.

Essas li mi na res per mi tem o não re co lhi men to
de PIS, de Con fins e ICMS so bre com bus tí ve is, re for -
çan do o ca i xa de al gu mas em pre sas be ne fi ci a das e
de ses ta bi li zan do o mer ca do, le van do con cor ren tes à
fa lên cia, re du zin do as re ce i tas pú bli cas, sem fa lar -
mos na in du ção ao des cum pri men to das obri ga ções
tri bu tá ri as, fo men tan do a ina dim plên cia e a so ne ga -
ção fis cal.

Ou tro gra ve pro ble ma é a prá ti ca de pre ços di fe -
ren ci a dos por de ter mi na das dis tri bu i do ras, com di fe -
ren ci al de até R$0,08 por li tro, o que sig ni fi ca a mor te
eco nô mi ca de pe que nas em pre sas, que ain da são
res pon sa bi li za das pe los me i os de co mu ni ca ção por
pra ti car pre ços ele va dos.

As dis tri bu i do ras pra ti cam, ain da, um sis te ma
de pro mo ção de pre ços, si gi lo so, ape nas para pou -
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cos pri vi le gi a dos, ge ran do con cor rên cia des le al e
que bra de pe que nas em pre sas.

A União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os es tão sen -
do for te men te pre ju di ca dos pela exis tên cia de so ne -
ga ção fis cal na área de com bus tí ve is e pou ca co i sa
tem sido fe i ta para evi tar esse pro ble ma, ape sar de
to dos re cla ma rem da in su fi ciên cia de re cur sos para
sa ú de, edu ca ção, trans por tes e gas tos so ci a is.

As peque nas em pre sas que es tão na le ga li da -
de são obri ga das a ar car com pe sa dos ônus tri bu tá -
ri os e tra ba lhis tas, sem fa lar mos de obri ga ções fis -
ca is aces só ri as, que as obri gam a ele va dos in ves ti -
men tos em equi pa men tos para emis são de
documen tos fis ca is.

Essas ins ta la ções e equi pa men tos cus tam de
18 a 20 mil re a is, o que é mu i to ele va do para uma
pe que na em pre sa fa mi li ar, como gran de par te dos
pos tos de com bus tí ve is exis ten tes na ma i o ria dos
Esta dos e, par ti cu lar men te, no Esta do de Mato
Gros so.

O rou bo de car gas e de ve í cu los, a ele va ção
das ta ri fas de se gu ros, em de cor rên cia da re in ci -
dên cia des ses rou bos, e do nú me ro cres cen te de
qua dri lhas agin do im pu ne men te são fa to res que
es tão pre o cu pan do o se tor va re jis ta de de ri va dos
de pe tró leo, pois os cus tos ope ra ci o na is au men tam
e a in tran qüi li da de não per mi te o de sen vol vi men to
nor mal dos negóci os.

Os con su mi do res es tão sen do pre ju di ca dos,
mu i tos motores de ve í cu los são es tra ga dos por
com bus tí ve is adul te ra dos, com sol ven tes e ou tros
pro du tos quí mi cos, para não fa lar mos das ven das
clan des ti nas, com so ne ga ção fiscal, ca i xa dois e ou -
tras fra u des.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo pre ci sa olhar com mais aten -
ção para a si tu a ção do co mér cio va re jis ta de de ri va -
dos de pe tró leo.

As re i vin di ca ções do se tor são sim ples e vi sam
prin ci pal men te uma con cor rên cia sa dia, a eli mi na ção
da adul te ra ção de com bus tí ve is, o au men to da ar re -
ca da ção tri bu tá ria, o com ba te à so ne ga ção e ina dim -
plên cia fis ca is.

So men te as sim o se tor pode tra ba lhar com
tran qüi li da de, ge ran do ren da e em pre go e re a li zan -
do sua mis são, de gran de uti li da de pú bli ca, como
um ser vi ço es sen ci al para o de sen vol vi men to da
eco nomia.

As dis tri bu i do ras não po dem pra ti car pre ços dis -
cri mi na tó ri os nem, tam pou co, pri vi le gi ar de ter mi na -
dos re ven de do res, as se gu ran do-se a li ber da de de
com pra.

A eli mi na ção do res sar ci men to de fre te, a li be ra -
ção do pre ço do óleo di e sel, a fis ca li za ção edu ca ti va,
ori en ta do ra e não me ra men te pu ni ti va por par te da
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, o es ta be le ci men to
de um mar co le gal, nor ma ti vo, mais es tá vel, ba se a -
do em leis, sem as brus cas mu dan ças de ter mi na -
das por por ta ri as ou atos equi va len tes, a per mis são 
para ven da de ál co ol hi dra ta do di re ta men te das usi -
nas para os pos tos re ven de do res são re i vin di ca -
ções do se tor que me re cem con si de ra ção, para que 
se pos sa re du zir o pre ço fi nal dos com bus tí ve is
para o con su mi dor e ga ran tir ma i or es ta bi li da de
ope ra ci o nal ao co mér cio va re jis ta de de ri va dos de
petróleo.

Te nho a con vic ção de que a Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
o aten di men to de to das as re i vin di ca ções do se tor
que con tri bu am para o me lhor aten di men to ao con su -
mi dor e fun ci o na men to ra ci o nal dos pos tos de com -
bus tí 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, para nós 
do To can tins, como aliás da Ama zô nia, esta re gião
ain da tão des co nhe ci da e tão es que ci da dos pla nos
e da ação go ver na men tal, cons ti tui sem pre uma sa -
tis fa ção re gis trar a pre sen ça do Go ver no Fe de ral
nos nos sos Esta dos e sua par ti ci pa ção nas nos sas
ini ci a ti vas.

Cha mo aten ção, Sr. Pre si den te, ao me re fe rir às 
nos sas ini ci a ti vas por que, de ses pe ran ça do de es pe -
rar, e con fi an te em suas pró pri as pos si bi li da des, o ho -
mem da Ama zô nia, e falo es pe ci fi ca men te pelo ho -
mem to can ti nen se, vem as su min do res pon sa bi li da -
des cada vez ma i o res em seu pró prio de sen vol vi men -
to. Esta co ra jo sa pos tu ra sig ni fi ca, no en tan to, re co -
nhe cer o di re i to da União Fe de ral de nos de i xar à pró -
pria sor te, como tem ocor ri do.

Na ver da de, a pre sen ça da União nes te imen so
e rico ter ri tó rio na ci o nal, tem duas di men sões:

– Uma cor res pon den te ao di re i to do povo ama -
zô ni co, e to can ti nen se, de par ti ci par, no mí ni mo em
igual da de de con di ções com o res tan te do Bra sil, dos
re cur sos e dos be ne fí ci os da União em fa vor de seu
de sen vol vi men to;

– Ou tra, que de ve ria ser fun da men tal na óti ca
fe de ral, a de in te grar à eco no mia na ci o nal ao imen -
sos re cur sos ama zô ni cos, de di men são e in te res se
pla ne tá rio, e in te grá-los de for ma sus ten tá vel.

Te nho a cer te za, Sr. Pre si den te, que, se so ma -
dos co o pe ra ti va men te es ses dois ve to res, as po ten ci -
a li da des re gi o na is e a von ta de po lí ti ca do Go ver no, o
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novo Bra sil, este des co nhe ci do Bra sil da Ama zô nia e
do Cen tro-Oeste, per mi ti ri am dar uma gui na da de fi ni -
ti va no rumo da su pe ra ção das cri ses con tí nu as em
que se de ba te o país, e na ala van ca gem de um novo
pro ces so de de sen vol vi men to, sus ten tá vel e glo ba li -
za do.

Qu e ro re fe rir-me, Sr. Pre si den te, à re u nião ha vi -
da no dia 12 úl ti mo, em Pal mas, no au di tó rio do Espa -
ço Cul tu ral Fer nan da Mon te ne gro, onde es ti ve ram
pre sen tes, além do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, o
Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho, o
Pre si den te da Ele tro brás, Fir mi no Fer re i ra Sam pa io
Neto, o Pre si den te do gru po Re de-Celtins, em pre sá -
rio Jor ge Qu e i rós, além de gran de nú me ro de pre fe i -
tos to can ti nen ses, em pre sá ri os, ou tras au to ri da des e
gran de nú me ro de po pu la res.

Nes ta re u nião, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
o Esta do do To can tins re ce beu um im pul so fi nan ce i -
ro sig ni fi ca ti vo para con ti nu i da de de seu Pro gra ma
de Ele tri fi ca ção Ru ral – Per tins, que de ve rá, nos pró -
xi mos 3 anos es ten der 36.677km de ca bos elé tri cos,
fi xar 285.941 pos tes, ins ta lar 19 mil me di do res em
pro pri e da des ru ra is e 18 mil trans for ma dores de dis -
tri bu i ção.

Este enor me pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral vi -
nha sen do im ple men ta do pelo Go ver no do Esta do
com re cur sos pró pri os e de fi nan ci a men to ex ter no,
num va lor da or dem de R$150 mi lhões, ele van do
para 47% o nú me ro de pro pri e da des ru ra is, aten di das 
com ener gia elé tri ca.

Os re cur sos dis po ni bi li za dos pelo Go ver no
Fe de ral na re fe ri da re u nião, re pre sen tam cer ca de
1/3 do cus to do pro gra ma e ad vém de fi nan ci a men -
to in ter no, atra vés do Pro gra ma Fe de ral ”Luz no
Cam po“, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. O va lor
do fi nan ci a men to ora dis po ni bi li za do atin ge a
R$46,8 mi lhões.

Na oca sião o mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho con si -
de rou o To can tins o es ta do bra si le i ro me lhor or ga ni -
za do em re la ção à ele tri fi ca ção ru ral. Se gun do ele,
den tro do Pro gra ma ”Luz no Cam po“, em to dos os es -
ta dos bra si le i ros, o que acon te ce nor mal men te é o
Go ver no Fe de ral ser sem pre ma jo ri tá rio, par ti ci pan do 
com 75% dos re cur sos a se rem in ves ti dos e os es ta -
dos com 25% como con tra par ti da. No To can tins foi di -
fe ren te. ”Aqui so mos mi no ri tá ri os: o Go ver no fe de ral
en tra com um ter ço e o Esta do com dois ter ços como
con tra par ti da“ afir mou o Mi nis tro.

Na mes ma oca sião o Go ver na dor Si que i ra
Cam pos dis se que nun ca per deu as es pe ran ças de
ob ter es ses re cur sos. Elo gi ou o Go ver no Fe de ral por
sua ini ci a ti va e agra de ceu ao Mi nis tro pela con si de ra -

ção de ter ido ao To can tins, mais esta vez, para aju -
dar os to can ti nen ses.

O Per tins, que co me çou a ser im plan ta do no
Esta do no ano pas sa do, está sen do exe cu ta do pelo
Gru po Re de-Celtins. A ex pec ta ti va quan to ao im pac to 
só ci o e co nô mi co é que ha ve rá ge ra ção de em pre go e
ren da, au men to da pro du ção e da pro du ti vi da de, prin -
ci pal men te pela me ca ni za ção e mo der ni za ção dos
equi pa men tos agrí co las, en fim, me lho ria da qua li da -
de de vida da po pu la ção ru ral com fá cil aces so à edu -
ca ção, sa ú de, in for ma ção e la zer.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, per mi to-me cha mar
aten ção para al gu mas ques tões so bre as qua is nos
in duz re fle tir o acon te ci men to que ora re gis tro para os 
Ana is des ta Casa.

Cum pre des ta car a dis po si ção, a gar ra e  a
com pe tên cia com que os bra si le i ros da Ama zô nia,
e no va men te, falo pelo To can tins, tem de mons tra do 
de, ape sar da au sên cia fe de ral e do aban do no, his -
tó ri co, ini ci ar e sus ten tar seu pró prio de sen vol vi -
men to – To can tins, o Esta do da li vre ini ci a ti va e da
jus ti ça so ci al, re gis tra a lo go mar ca de meu Esta do,
que a ação do Go ver no vem trans for man do em re a li -
da de.

A Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, a pri va ti za -
ção re i vin di ca da e exi gi da da fer ro via Nor te/Sul,
onde se pre ten de pri vatizar para in ves tir e não in -
ves tir re cur sos pú bli cos para de po is pri va ti zar
como, via de re gra, vem acon te cen do, no Bra sil,
são bons exem plos des te novo Bra sil que está
surgin do.

Qu e ro re gis trar, po rém, que este âni mo, que
esta co ra gem, que esta dis po si ção do meu To can tins
e do povo des te novo Bra sil que co me ça a sur gir, não
pode ser vir de ar gu men to aos tec no cra tas de toda es -
pé cie para ne gar in ves ti men tos e re cur sos com ple -
men ta res e su fi ci en tes, para que não haja so lu ção de
con ti nu i da de para seu pro ces so de de sen vol vi men to,
en quan to se des per di çam os re cur sos do povo bra si -
le i ro em ini ci a ti vas po lí ti cas e es tra té gi as de du vi do so
in te res se para o país.

Enfim, re gis tro a im por tân cia des sa ini ci a ti va pi -
o ne i ra, no con tex to do tér mi no das obras do cha ma do 
li nhão, que in te gra rá os sis te mas ener gé ti cos bra si le i -
ros, atra vés de uma rede de 500 me ga watts, ten do,
ain da, como su por te o pro je to de apro ve i ta men to
ener gé ti co ple no do rio To can tins. Esse pro je to, de
im por tân cia es tra té gi ca para o país, tem, nas pon tas,
as Usi nas de Tu cu ruí e Ser ra da Mesa, com ple men ta -
das pela Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, em avan ça -
do es ta do de cons tru ção, e pe los pro je tos, que tam -
bém de se ja mos pri va ti za dos, de mais sete hi dre lé tri -
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cas. Esse con jun to de ações, per mi ti rão ao rio To can -
tins, o rio da nova uni da de na ci o nal, pro du zir até o
ano 2020, cer ca de 17 mi lhões de kws, se nós que in -
gres sa mos nes se novo mi lê nio e que te mos a es pe -
ran ça de cons tru ir um novo Bra sil, e este Go ver no, ti -
ver mos a di men são exa ta do de sa fio de cons tru ir o fu -
tu ro, com ini ci a ti vas do por te da que ora dou co nhe ci -
men to a esta Casa.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, apre sen tei, 
re cen te men te, pro je to de lei mo di fi can do a Con so li -
da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), para al te rar a du -
ra ção má xi ma da jor na da de tra ba lho, dis pon do que 
a du ra ção má xi ma da jor na da de tra ba lho, para os
em pre ga dos em qual quer ati vi da de, não ex ce de rá 7 
(ho ras) diá ri as nem po de rá so mar mais de 35 ho ras
se ma na is. Entre as ra zões para jus ti fi car a apre sen -
ta ção de tal pro po si ção, ar gu men tei que o de sem -
pre go fi gu ra, in ques ti o na vel men te, en tre as prin ci pa -
is ca u sas da po bre za e da de si gual da de na dis tri bu i -
ção de ren da. É uma das pi o res cha gas so ci a is que
atin gem nos so país hoje. É, tam bém, um fe nô me no
tão vi sí vel e cons ti tui um tal con sen so que não de -
man da com pro va ção es ta tís ti ca. 

Não cus ta re lem brar que o ín di ce de de sem pre -
go, se gun do as pes qui sas do Di e e se, tem che ga do a
alar man tes ci fras em tor no de 20% da po pu la ção eco -
no mi ca men te ati va. O com ba te ao de sem pre go é,
por tan to, uma peça in dis pen sá vel de qual quer pro -
gra ma que vise re du zir a tra gé dia da po bre za e da de -
si gual da de de ren da em nos so país.

Para com ba ter o de sem pre go efi caz men te, é
pre ci so en con trar suas ca u sas prin ci pa is. Isto na ver -
da de não é di fí cil, pois elas são bem co nhe ci das.

O desem pre go atu al, no Bra sil como em todo
o mun do, é pro vo ca do prin ci pal men te pela con jun -
ção de dois fa to res in ter li ga dos. O enor me au men -
to da pro du ti vi da de que ocor reu nas úl ti mas dé ca -
das, por um lado. E, por ou tro lado, o fato des te au -
men to da pro du ti vi da de não ter sido acom pa nha do 
por um au men to cor res pon den te na ca pa ci da de de 
con su mo da po pu la ção. Os dois fa to res cons ti tu -
em um fe nô me no mun di al, mas no Bra sil o pro por -
ci o nal men te me nor au men to de pro du ti vi da de foi
agra va do por um cres ci men to ain da me nor da ca -
pa ci da de de con su mo, de vi do a dé ca das de ar ro -
cho sa la ri al e ao agrava men to da de si gual da de na
dis tri bu i ção de ren da.

Nes tas con di ções, o cres ci men to da eco no mia,
por si só, não pode re sol ver o pro ble ma do de sem pre -
go. E é pre ci so lem brar que, para que a eco no mia
cres ça, é pre ci so que a ca pa ci da de de con su mo da

po pu la ção, isto é, de seus ren di men tos, cres ça tam -
bém num ní vel com pa tí vel.

A re du ção da jor na da de tra ba lho apa re ce, en -
tão, como me di da efi caz, in dis pen sá vel e in subs ti -
tu í vel para com ba ter o de sem pre go. Além de com -
ba ter o de sem pre go, esta me di da aten de tam bém a
um re qui si to de jus ti ça so ci al. Com efe i to, não é jus -
to que os au men tos de pro du ti vi da de se jam apro pri -
a dos ape nas pe los em pre ga do res e não be ne fi ci em 
tam bém os em pre ga dos, pois o pro gres so ci en tí fi co 
e tec no ló gi co é uma con quis ta da hu ma ni da de
como um todo e não um pa tri mô nio de ape nas uma
par te dela.

Um bre ve his tó ri co so bre a re du ção da jor na da 
de tra ba lho no Bra sil e no mun do in for ma que, por
vol ta de 1870, a jor na da tra di ci o nal era de apro xi -
ma da men te 12 ho ras e que, nes te mes mo ano, o
Re i no Uni do re du ziu a sua jor na da para 11 ho -
ras/dia. Em 1890, a Ale ma nha re du ziu sua jor na da
diá ria para 10 ho ras e ins ti tu iu o re pou so se ma nal
re mu ne ra do. Com o fim da 1ª Gu er ra Mun di al, em
1919, vá ri os pa í ses eu ro pe us ins ti tu íram a jor na da
de 8 ho ras diá ri as. Em 1936, a Fran ça ado tou a jor -
na da se ma nal de 40 ho ras, com 2 se ma nas de fé ri -
as. Já o Re i no Uni do, a par tir de 1954, ado tou a jor -
na da se ma nal de 43,3 ho ras.

Em 1998, o go ver no fran cês en ca mi nhou – e o 
Le gis la ti vo fran cês apro vou no ano pas sa do – pro -
je to de lei que pre vê jor na da de 35 ho ras a par tir de
ja ne i ro do ano 2000. A Itá lia, se guin do a mes ma li -
nha, tam bém apre sen tou pro pos ta com os mes mos
objeti vos.

No Bra sil, em 1943 – há 56 anos – a Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho li mi tou a jor na da nor mal de
tra ba lho a 48 ho ras se ma na is. So men te em 1988,
com a nova Cons ti tu i ção bra si le i ra, este li mi te foi al te -
ra do, mes mo as sim com uma re du ção de ape nas 4
ho ras – de 48 para 44 ho ras se ma na is O pior é que a
CLT ad mi te que, por acor do ou con tra to co le ti vo de
tra ba lho, a jor na da seja pro lon ga da por mais duas ho -
ras su ple men ta res diá ri as. 

Como este dis po si ti vo não foi re vo ga do e como
a Cons ti tu i ção só se re fe re à du ra ção nor mal, e como
os tra ba lha do res não so men te não co lo cam gran des
obs tá cu los a esta ex ten são da du ra ção do tra ba lho,
mas mu i tas ve zes até a re i vin di cam, de vi do aos ba i -
xos sa lá ri os que re ce bem, a jor na da má xi ma le gal vi -
gen te de fato no Bra sil é de 10 ho ras diá ri as e 50 ho -
ras se ma na is. Isto co lo ca o Bra sil como de ten tor de
mais um re cor de ne ga ti vo: um dos pa í ses que têm a
jor na da de tra ba lho mais lon ga do mun do e um dos
pou cos que não res pe i ta esta con quis ta his tó ri ca, e
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de dé ca das atrás, que é a jor na da má xi ma de 8 ho -
ras. Isto num tem po em que a ma i o ria dos pa í ses adi -
an ta dos já ado ta ram jor na das me no res.

Em todo o mun do, a luta pela re du ção da jor na -
da de tra ba lho tem como pa la vra de or dem: ”Tra ba -
lhar me nos para que to dos pos sam tra ba lhar“. A ma i -
o ria dos sin di ca lis tas de fen dem hoje que, re du zin do a 
jor na da sem re du zir os sa lá ri os, as em pre sas te ri am
que con tra tar no vos fun ci o ná ri os, di mi nu in do o de -
sem pre go. Assim, eli mi nan do o ex ce den te re pre sen -
ta do pe las ho ras ex tras, no vos pos tos de tra ba lho se -
ri am cri a dos. Estu dos re a li za dos pelo mo vi men to sin -
di cal in di cam que, para cada 10 tra ba lha do res que te -
nham sua jor na da re du zi da, um novo pos to de tra ba -
lho pode ser cri a do.

Além dis so, não po de mos es que cer que, sob o 
pon to de vis ta hu ma no, a re du ção é fun da men tal
para que os tra ba lha do res te nham con di ções de
des fru tar de mais la zer, con ta to com a fa mí lia, tra -
ba lho na co mu ni da de e in te res ses pes so a is. Pos si -
bi li ta, tam bém, ao tra ba lha dor um ga nho de tem po
que pode ser apro ve i ta do em sua ca pa ci ta ção para
que ele ga ran ta pelo me nos uma con di ção de em -
pre ga bi lidade.

Por tan to, nes te mo men to, em que o Bra sil vive a 
pior cri se de de sem pre go de toda sua His tó ria, é mais
do que opor tu no para o país fa zer este ato de jus ti ça e 
para re cu pe rar seu atra so em re la ção ao res to do
mun do, re du zin do a jor na da de tra ba lho.

O pro je to de lei por nós apre sen ta do re pre sen -
ta uma re du ção de apro xi ma da men te 20% na du ra -
ção má xi ma do tra ba lho. Man ti da a mes ma pro du ti -
vi da de, ha ve ria um acrés ci mo de cer ca de 25% na
de man da de mão de obra. Mas este acrés ci mo ten -
de rá a ser me nor de vi do a uma ace le ra ção do cres -
ci men to da pro du ti vi da de que o pró prio au men to da
de man da por mão de obra ten derá a es ti mu lar. Por
ou tro lado, o in gres so de novo con tin gen te de tra ba -
lha do res no mer ca do for mal de tra ba lho não de i xa rá 
de es ti mu lar a de man da por mer ca do ri as e, por tan -
to, o au men to das ven das e da pro dução. Ten de rá a 
pro vo car, em con se qüên cia, a re to ma da do cres ci -
men to eco nô mi co e, com ele, tam bém o cres ci men -
to da ar re ca da ção fis cal.

A re du ção da jor na da de tra ba lho apa re ce as sim 
como me di da que não be ne fi ci a rá ape nas os tra ba -
lha do res, ao re du zir o de sem pre go, mas que be ne fi ci -
a rá to dos os se to res da so ci e da de.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO CÂNDIDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

PROJETO DE LEI Nº 8 DE 2000
(Do Se na dor Ge ral do Cân di do)

Alte ra a re da ção aos arts. 58, 59 e 61 da Con so -
li da ção das leis do Tra ba lho (CLT), dis pon do so bre a
du ra ção má xi ma da jor na da de tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º os arts. 58, 59 e 61 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho (CLT), apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 58. A du ra ção má xi ma da jor na da de tra ba -
lho, para os em pre ga dos em qual quer ati vi da de, não
ex ce de rá 7 (ho ras) diá ri as nem po de rá so mar mais de
35 ho ras se ma na is.

Art. 59. A du ra ção da jor na da diá ria po de rá ser
al te ra da me di an te con tra to co le ti vo de tra ba lho, des de
que este seja ho mo lo ga do pelo sin di ca to re pre sen tan te 
dos em pre ga dos e que não seja ex ce di do o li mi te se -
ma nal de 35 ho ras.

§ 1º (su pri mi do)

§ 2º (su pri mi do)

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

Art. 61. Ocor ren do ne ces si da de im pe ri o sa, a
du ra ção do tra ba lho po de rá ex cep ci o nal men te ex ce -
der do li mi te le gal ou con ven ci o nal, seja  para fa zer
face a mo ti vo de for ça ma i or, seja para aten der à re a -
li za ção ou con clu são de ser vi ços ina diá ve is e cuja
ine xe cu ção pas sa acar re tar pre ju í zo ma ni fes to,
quan do a ne ces si da de des tes ser vi ços ocor re por
moti vos im pre vi sí ve is.

§ 1º O ex ces so, nos ca sos des te ar ti go, po de rá
ser exi gi do in de pen den te men te de acor do ou con tra to
co le ti vo e de ve rá ser co mu ni ca do e jus ti fi ca do por es -
cri to, den tro de 10 (dez) dias do seu iní cio, à au to ri da de 
com pe ten te em ma té ria de tra ba lho e ao sin di ca to re -
pre sen tan te dos tra ba lha do res ou, an tes des te pra zo,
jus ti fi ca do no mo men to  da fis ca li za ção sem pre ju í zo
des sa co mu ni ca ção.

§ 2º Nes tes ca sos, a re mu ne ra ção da hora ex ce -
den te será pelo me nos, 50% (cin qüen ta por cen to) su -
pe ri or à da hora nor mal, ou ma i or, se fi xa do por acor do
co le ti vo, e o tra ba lho não po de rá ex ce der de 10 (dez)
ho ras, des de que a lei ou acor do co le ti vo não fixe ex -
pres sa men te ou tro li mi te.

§ 3º (su pri mi do)"

Art. 2º esta lei en tra em vi gor 180 dias após a data de sua
pu bli ca ção, fi can do re vo ga dos as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção
O Con gres so en con tra-se pre sen te men te vol ta do para re -

sol ver o pro ble ma da po bre za em nos so País. Tem  ra zão os que
afir mam: “A de si gual da de na dis tri bu i ção de ren da no Bra sil é a
ma triz dos pro ble mas que as so lam nos sa so ci e da de. Tal de si -
gual da de gera ele va dos ín di ces de po bre za e mi sé ria não con du -
zen tes com a pre ten são de nos tor nar mos uma na ção prós pe ra
res pe i ta da e in flu en te no ce ná rio in ter na ci o nal”.
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O de sem pre go fi gu ra, in ques ti o na vel men te, en tre as prin -
ci pa is causas da po bre za e da de si gual da de na dis tri bu i ção de
ren da. Que o de sem pre go é uma das pi o res cha gas so ci a is
que atin gem nos so País hoje é um fe nô me no tão vi sí vel e
cons ti tui um tal con sen so que não  de man da com pro va ção es -
ta tís ti ca. Não cus ta po rém re lem brar que o ín di ce de de sem -
pre go, se gun do as pes qui sas do Di e e se, tem che ga do a alar -
man tes ci fras em tor no de 20% da po pu la ção eco no mi ca men te 
ati va. Estas pes qui sas in clu em não so men te as pes so as que
es ta vam pro cu ran do em pre go nos 30 dias que an te ce de rem a
en tre vis ta e não exer ce ram qual quer tra ba lho, nem mes mo
“bico”, nos 7 dias ime di a ta men te an te ri o res – o de sem pre go
aber to, me di do pelo IBGE – mas tam bém aque les que, ape sar
de pro cu ra rem ocu pa ção, re a li za ram uma ati vi da de even tu al,
re mu ne ra da ou não, e aque les que, por  de sa len to, sus pen de -
ram a bus ca por ocu pa ção mas pre ten dem vol tar a pro cu rar em 
mo men to mais pro pí cio – o de sem pre go ocul to.

O com ba te ao de sem pre go é as sim, ne ces sa ri a men te,
uma peça cha ve e in dis pen sá vel de qual quer pro gra ma que vise
re du zir a tra gé dia da po bre za e da de si gual da de de ren da em
nos so País.

Para com ba ter o de sem pre go efi caz men te, é pre ci so en -
con trar suas ca u sas prin ci pa is. Isto na ver da de não é di fí cil, pois
elas são bem co nhe ci das.

Obser ve-se os se guin tes da dos. Enquan to o au men to de
pro du ti vi da de na in dús tria, en tre 1990 e 1998, foi de mais de
110%, o au men to da pro du ção no mes mo pe río do foi de ape nas
19%, se gun do da dos do IBGE.

Isto sig ni fi ca que, para pro du zir a mes ma quan ti da de de
mer ca do ri as, que, em 1990, ne ces si ta vam de 100 tra ba lha do res
numa jor na da de 8 ho ras, eram ne ces sá ri os, na mes ma jor na da,
ape nas 48 tra ba lha do res. Ou que, para pro du zir a mes ma quan ti -
da de de mer ca do ri as que em 1990 era pro du zi da em 8 ho ras de
tra ba lho, em 1998 bas ta vam, 3 ho ras e qua ren ta e oito mi nu tos.
Para pro du zir 19% a mais, o quan to au men tou a pro du ção nes te
pe río do, bas ta vam 57 tra ba lha do res. Em re su mo: em 100 tra ba -
lha do res em pre ga dos na in dús tria em 1990, 43 ti nham per di do
seus em pre gos em 1998.

Se to mar mos os nú me ros dos Indi ca do res de Con jun tu ra
Eco nô mi ca do Bo le tim do Ban co Cen tral de ju lho de 99, ob te re -
mos os se guin tes nú me ros para abril de 99, com pa ra dos com a
mé dia de 1992: a pro du ti vi da de na in dús tria cres ceu 57%, en -
quan to a pro du ção cres ceu ape nas 16%; a quan ti da de de ho ras
tra ba lha das na in dús tria caiu 29% e o em pre go caiu 26%, en -
quan to a mas sa sa la ri al real caiu 0,5%.

Para ter mos um qua dro mais com ple to, é pre ci so ob ser var 
ain da que, en tre 1990 e 1998 a po pu la ção bra si le i ra cres ceu
mais de 12%, cer ca de 18 mi lhões de pes so as. Se le var mos em
con ta que o cres ci men to po pu la ci o nal no Bra sil tem sido de cres -
cen te ao lon go dos anos, po de-se con clu ir que foi de mais de 18
mi lhões de pes so as o cres ci men to do mer ca do de tra ba lho nes te
pe río do.

Se os nú me ros re fe ren tes à in dús tria fos sem re pre sen ta ti -
vos de toda a eco no mia, es ta ría mos hoje com um ní vel de de -
sem pre go mu i to ma i or do que os 20% ob ser va dos. Hou ve cer ta -
men te al gu ma mi gra ção de tra ba lha do res da in dús tria para co -
mér cio e ser vi ços. Mas, por um lado, não hou ve um cres ci men to
con sis ten te men te ma i or des tes se to res em re la ção à in dús tria.
Em al guns anos, in clu si ve, ele foi sig ni fi ca ti va men te me nor. Por
ou tro lado, eles tam bém fo ram sig ni fi ca ti va men te afe ta dos pelo
avan ço tec no ló gi co, prin ci pal men te pela di fu são do uso do com -
pu ta dor. Mes mo que a re du ção do ní vel de em pre go te nha aí sido 

me nor, não pode ter cons ti tu í do um fa tor de com pen sa ção sufici en -
te. Mais sig ni fi ca ti va foi a mi gra ção de tra ba lha do res para a
eco no mia in for mal, in clu in do a cri mi na li da de. Isto, de res to,
pode ser ob ser va do a olho nu em qual quer gran de ci da de bra -
si le i ra.

Fica as sim cla ro que o de sem pre go atu al, no Bra sil
como em todo o mun do, é pro vo ca do prin ci pal men te pela con -
jun ção de dois fa to res in ter li ga dos. O enor me au men to da pro -
du ti vi da de que ocor reu nas úl ti mas dé ca das, por ou tro lado. E,
por ou tro lado, o fato des te au men to da pro du ti vi da de não ter
sido acom pa nha do por um au men to cor res pon den te na ca pa ci -
da de de con su mo da po pu la ção. Os dois fa to res cons ti tu em
um fe nô me no mun di al, mas no Bra sil o pro por ci o nal men te me -
nor au men to de pro du ti vi da de foi agra va do por um cres ci men to 
ain da me nor da ca pa ci da de de con su mo, de vi do a dé ca das de
ar ro cho sa la ri al e ao agra va men to da de si gual da de na dis -
tribuição de ren da.

Nes tas con di ções, o cres ci men to da eco no mia, por si só, 
não pode re sol ver o pro ble ma do de sem pre go. Para ape nas
man ter a taxa atu al de de sem pre go, o cres ci men to t e ria que
igua lar ao cres ci men to da PEA (po pu la ção eco no mi ca men te
ati va) mais o cres ci men to da pro du ti vi da de. Para di mi nuí-la,
ele te ria que ser ain da ma i or. E é pre ci so lem brar que, para
que a eco no mia cres ça, é pre ci so que a ca pa ci da de de con su -
mo da po pu la ção, isto é, de seus ren di men tos, cres ça tam bém
num ní vel com pa tí vel.

A re du ção da jor na da de tra ba lho aparece, en tão, como
me di da efi caz, in dis pen sá vel e in subs ti tu í vel para com ba ter o de -
sem pre go.

Além de ne ces sá ria para com ba ter o de sem pre go, esta
me di da aten de tam bém a um re qui si to de jus ti ça so ci al. Com efe -
i to, não é jus to que os au men tos de pro du ti vi da de se jam apro pri -
a dos ape nas pe los em pre ga do res e não be ne fi ci em tam bém os
em pre ga dos, pois o pro gres so ci en tí fi co e tec no ló gi co é uma con -
quis ta da hu ma ni da de como um todo e não um pa tri mô nio de
ape nas  um par te dela.

Em 1943, há por tan to 56 anos, a Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho li mi tou a jor na da nor mal de tra ba lho a 48 ho ras se -
ma na is. So men te em 1988,  com a nova Cons ti tu i ção bra si le i -
ra, este li mi te foi al te ra do, mes mo as sim com uma re du ção de
ape nas 4 ho ras. O pior é que a CLT ad mi te que, por acor do ou
con tra to co le ti vo de tra ba lho, a jor na da seja pro lon ga da por
mais de duas ho ras su ple men ta res diá ri as. Como este dis po si -
ti vo não foi re vo ga do e como a Cons ti tu i ção só se re fe re à du -
ra ção nor mal, e como os tra ba lha do res não so men te não co lo -
cam gran des obs tá cu los a esta ex ten são da du ra ção do tra ba -
lho mas mu i tas ve zes até a re i vin di cam, de vi do aos no to ri a -
men te ba i xos sa lá ri os que re ce bem, a jor na da má xi ma le gal vi -
gen te de fato no Bra sil é de 10 ho ras diá ri as e 50 ho ras se ma -
na is. Isto co lo ca o Bra sil como de ten tor de mais um re cor de
ne ga ti vo: um dos pa í ses que têm a jor na da de tra ba lho mais
lon ga do mun do e um dos pou cos, que não res pe i ta esta con -
quis ta his tó ri ca, e de dé ca das atrás, que é a jor na da má xi ma
de 8 ho ras. Isto num tem po em que a ma i o ria dos pa í ses adi -
an ta dos já ado ta ram jor na das me no res.

Este mo men to, em que o Bra sil vive a pior cri se de de -
sem pre go de toda sua His tó ria, é por tan to mais do que opor tu -
no para o país faze este ato de jus ti ça e para re cu pe rar seu
atra so em re la ção ao res to do mun do, re du zin do a jor na da de
traba lho.

Vi mos que em so men te 8 anos, en tre 1990 e 1998, a pro -
du ti vi da de no Bra sil mais do que do brou, tor nan do ne ces sá rio

486 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



me nos da me ta de do tem po para ob ter a mes ma pro du ção. Não
há por tan to como sus ten tar uma ar gu men ta ção de que a eco no -
mia bra si le i ra não su por ta ria a re du ção da jor na da de tra ba lho. O
que a eco no mia bra si le i ra não está su por tan do é a re tra ção do
mer ca do con su mi dor, da qual uma das ca u sas é sem dú vi da o
de sem pre go.

A me di da pro pos ta re pre sen ta uma re du ção de apro xi ma -
da men te 20% na du ra ção má xi ma do tra ba lho. Man ti da a mes ma 
pro du ti vi da de, ha ve ria um acrés ci mo de cer ca de 25% na de man -
da de mão-de-obra. Mas este acrés ci mo ten de rá a ser me nor de -
vi do a uma ace le ra ção do cres ci men to da pro du ti vi da de que o
pró prio au men to da de man da por mão-de-obra ten de rá a es ti mu -
lar. Por ou tro lado, o in gres so de novo con tin gen te de tra ba lha do -
res no mer ca do for mal de tra ba lho não de i xa rá de es ti mu lar a de -
man da por mer ca do ri as e, por tan to, o au men to das ven das e da
pro du ção. Ten de rá a pro vo car, em con se qüên cia, a re to ma da do
cres ci men to eco nô mi co e, com ele, tam bém o cres ci men to da ar -
re ca da ção fis cal.

A re du ção da jor na da de tra ba lho apa re ce as sim como
me di da que não be ne fi ci a rá ape nas os tra ba lha do res, ao re du -
zir o de sem pre go, mas que be ne fi ci a rá to dos os se to res da so -
ci e dade.

Sala das Ses sões,   ja ne i ro de 2000 – Se na dor Ge ral do
Cân di do, PT/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
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 aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, dia 20, a re a li zar-se às 10 ho -
ras, a se guinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 17, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 2, de 2000 (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 8, de 2000, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to), que 
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a pres tar
ga ran tia na ope ra ção de cré di to ex ter no a ser con tra -
ta da en tre a Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A – Ele -
tro brás e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de qua ren ta e três
mi lhões e qua tro cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan -
ci a men to do Pro je to de Con ser va ção de Ener gia –
PROCEL.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 17, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re -
so lu ção nº 3, de 2000 (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 9, de 2000, Re la tor: Se na dor Bel lo Par -
ga), 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 jun to ao Ban -
co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor equi va len te a até cin co mi -
lhões e cin qüen ta mil dó la res nor te-americanos,
des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro je to de
Assis tên cia Téc ni ca para a Re for ma da Pre vi dên cia 
So ci al.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 17, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2000 (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 10, de 2000, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga),
que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor equi va len te a até quin ze mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, 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, des ti na da ao fi nan ci a men -
to par ci al do Se gun do Pro je to re la ti vo ao Pro gra ma
Na ci o nal do Meio Ambi en te – PNMA II.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 4 –

REQUERIMENTO Nº 715, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
715, de 1999, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so li ci -
tan do seja en ca mi nha do um voto de lou vor à Dou to ra
Lú cia Wil la di no Bra ga, pelo jus to e me re ci do re ce bi -
men to do tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa, con fe ri do
pela Uni ver si da de de Re ims, na Fran ça, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Djal ma Bes sa.

II

REUNIÃO DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

(Re u nião ex tra or di ná ria, após a Ordem do Dia)

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 1999
(Nº 4.811/98, na Casa de ori gem)

De ini ci a ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, que dis ci pli na o re gi me de em pre go pú bli co do
pes so al da ad mi nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999

De au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to e ou tros se -
nho res Se na do res que acres cen ta alí nea ao in ci so I
do ar ti go 102 da Cons ti tu i ção para con fe rir ao Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na -
ri a men te, nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zos
de di re i to, ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem -
bros dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 90, DE 1999
(Nº 407/96, na Casa de ori gem)

De au to ria da Câ ma ra dos De pu ta dos (De pu -
ta do Lu ci a no Castro e ou tros Se nho res De pu ta dos), 
que al te ra a re da ção do ar ti go 100 da Cons ti tu i ção
Federal e acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu i ci o na is Tran si tó ri as. (Re for mu la ção do sis -
te ma de pre ca tó ri os).

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
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 181ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 1999
(Pu bli ca da no DSF, de 16 de de zem bro de 1999) 

RETIFICAÇÃO

Na pá gi na 35127, pri me i ra co lu na, na re la ção
dos subs cri to res do Re que ri men to nº 803, de 1999,

Onde se lê:

“Sala das Co mis sões, 15 de de zem bro de
1999. – Hugo Na po leão – Álva ro Dias – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Fran ce li no Pe re i ra – Jor ge Ce li no
Pe re i ra – Jor ge Bor nha u sen – Agne lo Alves – Bel lo
Par ga – Lú cio Alcân ta ra – Jef fer son Pe res – Almir
Lan do – Ca sil do Mal da ner – Lú cio Co e lho – Ja der
Bar ba lho – Lu zia To le do – Ma gui to Vi le la – Ney Su -
as su na.”

Le ia-se
“Sala das Co mis sões, 15 de de zem bro de

1999. – Fre i tas Neto – Hugo Na po leão – Álva ro Dias 
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fran ce li no Pe re i ra –
Jor ge Bor nha u sen – Agne lo Alves – Bel lo Par ga –
Lú cio Alcân ta ra – Jef fer son Pé res – Amir Lan do –
Lú dio Co e lho – Ja der Bar ba lho – Lu zia To le do –
Ma gui to Vi le la – Anto nio Car los Va la da res.”

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

19-1-2000
Qu ar ta-feira

11h   – Ce ri mô nia de lan ça men to do Pro gra -
ma de Ações para o For ta le ci men to
da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria

15h   – Ce ri mô nia de lan ça men to do Pro gra -
ma de Ações para o For ta le ci men to
da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria
Sa lão No bre do Pa lá cio do Pla nal to

15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do
Se na do Fe de ral
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V.24 Nº 01  

 
 
 
 
 
ADEMIR ANDRADE 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista Carlos 
Rocque, ocorrido ontem em Belém do Pará. 082 
 
 Críticas ao fisiologismo da base governista no Congresso 
Nacional para aprovação da proposta de emenda à constituição que 
trata da desvinculação das receitas da União. 286 
 
 Intenção de apresentar projeto de lei para aperfeiçoar a Lei 
n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, que distribui os recursos de 
compensações financeiras das empresas que produzem energia 
elétrica e que exploram minérios e petróleo. 318 
 
 Homenagem Póstuma pelo falecimento do Monsenhor 
Expedido Medeiros, Sacerdote da Paróquia da cidade de São Paulo do 
Potengi, no Estado do Rio Grande do Norte. 321 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 9, de 2000, que altera o art. 2º 
da Lei n.º 8.001, de 13 de março de 1990, que define os percentuais da 
distribuição da compensação financeira de que trata a Lei n.º 7.990, de 
28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.  359 
 
 Disputa de poder entre segmentos da base de sustentação 
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do Governo, na proposta de fusão do Basa e da Sudam em uma 
agência de desenvolvimento a ser implantada no Maranhão. Saudação 
à vitória do candidato socialista à Presidência do Chile, Sr. Ricardo 
Lagos.   394 
 
 
AGNELO ALVES 
 
 Requerimento n.º 12, de 2000, solicitando inserção em ata 
de voto de pesar pelo falecimento do Monsenhor Expedido Medeiros, 
Sacerdote da Paróquia da cidade de São Paulo do Potengi, no Estado 
do Rio Grande do Norte. 321 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Defesa da atribuição legislativa do Congresso Nacional, 
tendo em vista o número excessivo de medidas provisórias editadas 
pelo Presidente da República. 282 
 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Utopia da irrigação do Centro-Oeste, sem a destinação de 
recursos do Orçamento da União. 437 
 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Requerimento n.º 9, de 2000, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador e ex-Presidente do Senado, ex-
Governador do Rio de Janeiro, ex-Deputado Federal Paulo Torres. 197 
 
 Demonstração de que o alto quorum de senadores 
presentes nas sessões da convocação extraordinária é um gesto de 
respeito e consideração do Senado Federal à sociedade brasileira.  398 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Questionamentos sobre os índices inflacionários divulgados 
pela imprensa. 186 
 
 Requerimento n.º 7, de 2000, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do jornalista e economista Paulo Barbosa 
Araújo.  189 
 
 
ARLINDO PORTO 
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 Situação preocupante dos municípios mineiros assolados 
pelas inundações. 028 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Preocupação com a solução parcial para o problema dos 
funcionários da TV Manchete, absorvidos pela Rede TV, o que enseja 
um acompanhamento pelo Ministro das Comunicações ao projeto que 
garante a eficácia do acordo trabalhista feito no âmbito do próprio 
Ministério, que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. 329 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Parecer n.º 3, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n.º 1, de 2000 (n.º 2.015/99, na 
origem), que encaminha ao Senado Federal a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2000. 162 
 
 Parecer n.º 9, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n.º 3, 2000 (n.º 2/2000, na origem), do 
Presidente da República, que propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$5,050,000.00 (cinco milhões e cinqüenta mil 
dólares norte americanos), de principal, entre a República Federativa 
do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Assistência Técnica para Reforma da Previdência Social. 351 
 
 Parecer n.º 10, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n.º 5, 2000 (n.º 1.992/99, na origem), 
do Presidente da República, que propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$15,000,000.00 (quinze milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, entre a República Federativa 
do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento parcial do 
Segundo Projeto relativo ao Programa Nacional do Meio Ambiente – 
PNMA II.  354 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Necessidade de modificação dos critérios de financiamento 
do Fundo Constitucional do Centro-Oeste– FCO.  213 
 
 Recebimento de documento do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso, que 
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denuncia fraudes e sonegação fiscal no setor de comercialização de 
combustíveis. 480 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Defesa de mudanças na Constituição Federal no que se 
refere ao trabalho dos menores de idade.  182 
 
 Parecer n.º 6 de 2000, Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.º 32 de 2000, que aprova a 
Programação Monetária relativa  ao primeiro trimestre de 2000. 254 
 
 Defesa do setor sulcro-alcooleiro, ressaltando a importância 
do Proálcool como uma excelente alternativa para a geração de 
emprego e renda no Brasil. 276 
 
 Denúncias de fatos relacionados à adulteração dos 
combustíveis automotivos, que ensejam a adoção de medidas pelas 
autoridades competentes. 337  
 
 Apelo ao Governo para o aproveitamento de funcionários 
vinculados ao extinto Departamento Nacional de Combustíveis à 
Agência Nacional de Petróleo. 337 
 
 
DJALMA BESSA 
 
 Parecer n.º 11, de 2000, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento n.º 715, de 1999, que 
requer voto de louvor à Dr.ª Lúcia Willadino Braga, pelo justo e 
merecido recebimento do título de Doutor Honoris Causa, conferido 
pela Universidade de Reims, na França. 424 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Votos de pleno êxito à nova Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão. 045 
 
 Otimismo com o futuro econômico brasileiro, tendo em vista 
à reformulação do mercado de capitais.  268 
 
 Apelo ao governo federal para minorar o sofrimento dos 
habitantes de Imperatriz-MA, que sofrem com as enchentes.  268 
 
 Importância do Ministério do Meio Ambiente no 
enfrentamento dos graves problemas ambientais no País.  335  
 
 Estranheza com as críticas de editorial do O Estado de 
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S.Paulo, criticando injustamente o Ministro Sarney Filho por ter 
destinado verbas previstas no orçamento para o Estado do Maranhão.  335 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Elogios à atuação do Congresso Nacional durante o ano 
passado.    052 
 
 Recebimento do relatório do Ministro José Serra sobre as 
ações do Ministério da Saúde para coibir junto aos produtores, a falta 
de iodo no sal de cozinha. 080 
 
 Alerta para o perigo do crescimento desordenado do País e 
para a necessidade de um grande programa de investimento com 
vistas ao aproveitamento das potencialidades brasileiras. 305 
 
 Transcrição da reportagem da revista Veja, intitulada 
”Segundo Descobrimento do Brasil“. 305 
 
 Impulso ao programa de Eletrificação Rural do Estado do 
Tocantins – PERTINS, durante reunião com diversas autoridades na 
cidade de Palmas/TO, no último dia 12.  482 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Solicitação à Mesa de gestão junto ao Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio para o envio da 
complementação dos dados solicitados ao BNDES, em requerimento 
de informação apresentado por S. Exª. 048 
 
 Considerações sobre a proposta de vitaliciedade senatorial 
para os ex-Presidentes da República.  206 
 
 Avaliação do primeiro ano da desvalorização cambial. 241 
 
 Justificativas para apresentação de requerimento ao Ministro 
das Comunicações solicitando informações sobre as providências 
adotadas para que a Embratel não volte a cortar o sinal da TV Cultura. 334 
 
 Saudação à vitória do candidato socialista Ricardo Lopes, 
para a Presidência da República do Chile. 334 
 
 Requerimento n.º 13, de 2000, solicitando ao Ministro de 
Estado das Comunicações as informações que menciona.  363 
 
 Aprovação do requerimento de sua autoria solicitando ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, informações 
relativas ao setor da indústria de sucos.  376 
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 Demissão do Ministro Elcio Alvares da pasta da Defesa. 399 
 
 Observações aos compromissos assumidos pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso com os Senadores membros da Comissão 
de Assuntos Econômicos, os Líderes partidários e o Presidente do 
Senado, durante jantar no Palácio da Alvorada, realizado na terça-feira. 459 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Considerações sobre a violência na sociedade brasileira. 
Posicionamento contrário à proibição do uso de armas pelos cidadãos, 
de acordo com o projeto apoiado pelo Governo Federal.  399 
 
 
ERNANDES AMORIM 
 
 Análise do posicionamento brasileiro diante do subsídio e do 
protecionismo europeu aos produtos agrícolas. 258 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Cobrança de ações governamentais para socorro das 
vítimas das enchentes no sul de Minas Gerais. 021 
 
 Registro da eleição do Deputado Inocêncio Oliveira para 
Líder do PFL na Câmara dos Deputados. 186 
 
 Registro da realização, em Diamantina, no próximo dia 31 de 
março, da 2ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene.   261 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 8, de 2000, que altera a 
redação dos arts. 58, 59 e 61 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), dispondo sobre a duração máxima da jornada de trabalho.  315 
 
 Requerimento n.º 14, de 2000, solicitando ao Ministro de 
Estado das Minas e Energia as informações que menciona. 364 
 
 Alerta para a ameaça de epidemia da febre amarela. 
Cobranças do Governo Federal para a reintegração de “guardas 
endêmicos”, demitidos ano passado para prevenção contra a dengue e 
a febre amarela no Estado do Rio de Janeiro.  377 
 
 Justificativas ao Projeto de Lei do Senado n.º 8, de 2000, de 
sua autoria, que modifica a Consolidação das Leis Trabalhistas, 
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alterando a duração máxima da jornada de trabalho. 484 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 4, de 2000, , que dispõe sobre 
a cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras e dá outras 
providências. 187 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Solidariedade às vítimas das inundações no Estado de 
Minas Gerais. 029 
 
 Solidariedade aos pronunciamentos dos Senadores 
Jefferson Péres e Mozarildo Cavalcanti.  278 
 
 Repúdio às declarações do Brigadeiro Valter Braüer, 
Ministro da Aeronáutica, publicadas na revista Veja desta semana. 278 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Requerimento n.º 2, de 2000, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Iturival Nascimento. 015 
 
 Requerimento n.º 3, de 2000, solicitando que seja enviada 
ao Governador Joaquim Roriz e seus familiares, mensagem de 
pêsames pelo falecimento de sua irmã Sr.ª Iris Luzia Roriz Solano. 052 
 
 Discussão sobre a limitação da utilização de armas de fogo 
no País.   198 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Reflexões sobre os resultados das CPI do Senado.  244  
 
 Lembranças da crise econômica que assolou o Brasil em 
janeiro do ano passado e que resultou na instalação da CPI do Sistema 
Financeiro. 244 
 
 Elogios à iniciativa do Presidente da República e do Ministro 
da Integração Nacional, por meio do BNDES, visando melhorar as 
taxas de juros para os financiamentos dos fundos constitucionais do 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.  387 
 
 Comentários às afirmações do Ministro da Fazenda de que 
não existe veracidade nas notícias da possível extinção ou fusão do 
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Banco da Amazônia com a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia.  441 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Parecer n.º 2, de 2000, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.º 
15-A, de 1998 (Substitutivo n.º 627/98, na Câmara dos Deputados), 
que altera o art. 29 e acrescenta artigo à Constituição Federal. 058 
 
 Considerações sobre as declarações do Secretário-Geral da 
Presidência da República, Deputado Aloísio Nunes Ferreira, sobre a 
possibilidade do País aderir ao sistema parlamentarista de Governo 
ainda durante o mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 066 
 
 Parecer n.º 5, de 2000, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n.º 687, de 
1999, que define a responsabilidade dos magistrados, altera o Decreto-
Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei n.º 
8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. 231 
 
 Proposta de Emenda à Constituição n.º 15-A, de 1998 
(Substitutivo n.º 627/98, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 
29 e acrescenta artigo à Constituição Federal (limite de gastos com 
legislativos municipais). 254 
 
 Considerações sobre privilégios concedidos aos 
parlamentares na convocação extraordinária. Indignação com a 
negociação política ocorrida na Câmara durante a votação da 
Desvinculação das Receitas da União – DRU.  266 
 
 Parecer n.º 12, de 2000, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação final para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 15-A, de 1998, (Substitutivo n.º 
627/98, na Câmara dos Deputados). 454 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Considerações sobre fatos que levaram à instalação da CPI 
do Sistema Financeiro no ano passado. 255 
 
 Preocupação com o aumento do abuso de bebidas 
alcoólicas entre jovens e adultos.  479 
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JONAS PINHEIRO 
 
 Indicação de S. Exa. e do Senador Geraldo Melo como 
representantes do Senado na Comissão Interministerial do Açúcar e do 
Álcool. Necessidade de maiores incentivos governamentais para o 
setor sucro-alcooleiro. 065 
 
 Negociação para modificações na medida provisória que 
limita as áreas de desmatamento na Amazônia. 333 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Justificativas para apresentação de emenda constitucional, 
que torna obrigatória a execução da programação orçamentária 
decorrente de emendas de parlamentares. 429 
 
 Proposta de Emenda à Constituição n.º 2, de 2000, que 
insere dispositivo na Constituição Federal para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária decorrente de emendas de 
parlamentares. 435 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Considerações sobre a convocação extraordinário do 
Congresso Nacional. 038 
 
 Comentários sobre matérias publicadas na imprensa a 
respeito da flexibilização dos direitos trabalhistas e da livre negociação. 038 
 
 Solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
jornalista e economista Paulo Barbosa Araújo. 189 
 
 Parecer n.º 7, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n.º 133, de 1999 (n.º 933/99, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que propõe sejam 
autorizadas operações financeiras de que trata o acordo de 
reescalonamento de débitos da República de Zâmbia para com a 
República Federativa do Brasil, no valor estimado de 
US$20,358,120.96 (vinte milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, 
cento e vinte dólares norte-americanos e noventa e seis centavos) com 
base na Ata de Entendimento de 28 de fevereiro de 1996, celebrado no 
âmbito do Chamado Clube de Paris. 263 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Solidariedade do Governo Federal às populações  atingidas 
pelas enchentes. 011 
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 Solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do ex-
Senador e ex-Presidente do Senado, ex-Governador do Rio de Janeiro, 
ex-Deputado Federal Paulo Torres. 197 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Regozijo pela criação do 23º Distrito Rodoviário do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem no Estado do 
Tocantins.  177 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Parecer n.º 1, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.º 60, de 1999 (n.º 
3.808/97, na Casa de origem), que institui o Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações. 004 
 
 Homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado 
Federal Álvaro Valle. 009  
 
 Consideração sobre decisão do Banco Central de limitar a 
compra de bancos estaduais pelos bancos estrangeiros. 024 
 
 Comentários à coluna do jornalista Cristiano Romero no 
Jornal do Brasil, onde o Secretário de Política Industrial do Ministério 
do Desenvolvimento, Sr. Hélio Mattar, alerta para uma segunda onda 
de desnacionalização da economia brasileira. 064 
 
 Solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-
apresentador de TV e ex-Deputado Federal Blota Júnior. 075 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento, ontem, do 
engenheiro Vitor Andrade Brito, em Minas Gerais.  185 
 
 
LUIZ ESTEVÃO 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 3, de 2000, que regulamenta o 
art. 37, X, da Constituição Federal, e dá outras providências. 187 
 
 
LUZIA TOLEDO 
 
 Debate sobre a violência nos meios de comunicação de 
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massa e sobre a proposta de adoção de normas que controlem a 
programação televisiva e radiofônica do País. 214 
 
 Precariedade nas condições alimentares da população 
brasileira, constatado no 3º Encontro Brasileiro de Transtornos 
Alimentares e Obesidade.  259 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 10, de 2000, que dispõe sobre 
a existência de acomodações separadas para fumantes e não 
fumantes em estabelecimentos hoteleiros. 381 
 
 Considerações sobre o requerimento de sua iniciativa, que 
propõe a constituição de Comissão Especial Interna encarregada de 
promover estudos e levantamentos destinados à implantação de uma 
estrutura logística de transporte, operando coordenadamente na região 
do ”Corredor Atlântico do Mercosul“, que reúne a totalidade do sistema 
portuário, marítimo e hidroviário da América do Sul. 408 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 11, de 2000, que altera o inciso 
I do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 425 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado 
Federal Iturival Nascimento. 016 
 
 Solicitando que seja enviada ao Governador Joaquim Roriz 
e seus familiares, mensagem de pêsames pelo falecimento de sua irmã 
Sr.ª Iris Luzia Roriz Solano. 052 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 1, de 2000, que impõe às 
empresas prestadoras de serviços de telefonia a obrigação de fazer 
constar de sua publicidade as tarifas dos serviços por elas prestados. 076 
 
 Solidariedade aos protestos da Confederação Nacional da 
Agricultura contra a prática de dumping adotada pelos exportadores 
de leite da Argentina.  203 
 
 Anuncio da instalação da comissão mista que analisará a 
Medida Provisória n.º 2.011, de 1999, que trata da taxa de autorização 
para funcionamento dos bingos e altera a Lei Pelé. 255 
  
 
MARINA SILVA 
 
 Considerações sobre a pauta da convocação extraordinária, 
lamentando que tenha sido apenas priorizada a proposta de emenda 
constitucional que cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 327 
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 Agravamento do conflito entre fazendeiros e os indígenas 
Guarani e Kaiowás no Município de Paranhos, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 406 
 
 Saudação à vitória do candidato socialista à Presidência do 
Chile, Sr. Ricardo Lagos.  455 
 
 Comentários à reportagem da revista IstoÉ, que relata a 
apropriação de conhecimentos indígenas sobre planta medicinais, pelo 
químico britânico Conrad Gorinsky. 455 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Votos de pesar à família do Governador Joaquim Roriz pela 
morte da Sr.ª Iris Luzia Roriz Solano. 056 
 
 Considerações sobre a responsabilidade do Congresso 
Nacional na aprovação da proposta de emenda à Constituição, que 
inclui o direito à moradia entre os direitos e garantias fundamentais do 
povo brasileiro. 080 
 
 Conclamação da juventude brasileira para participar dos 
rumos da política nacional.  290 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Visita a diversos municípios de Rondônia durante o recesso 
parlamentar. Transcurso do 18º aniversário de Rondônia.  041 
 
 Considerações sobre a atuação das empresas seguradoras 
e de previdência privada no País. 174 
 
 Críticas à decisão tomada pela companhia aérea American 
Air lines, de reduzir as comissões pagas aos agentes de viagem no 
Brasil. Preocupação com os prejuízos ao turismo no Brasil, caso outras 
companhias aéreas resolvam aderir à medida adotada pela empresa 
americana. 302 
 
 Sanção, nesta quarta-feira, dos projetos de lei que institui o 
procedimento sumaríssimo no processo trabalhista, e do que dispõe 
sobre as comissões de conciliação prévia, no âmbito das empresas.  407 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Congratulações à Rede Globo de Televisão pelo transcurso 
dos seus 34 anos de existência. 054 
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 Defesa de uma política de desenvolvimento sustentável para 
a Amazônia. 079 
 
 Considerações sobre o processo de avaliação dos cursos de 
graduação instituído pelo Ministério da Educação.  217 
 
 Alusão ao projeto de lei complementar, de autoria do 
Senador Jorge Bornhausen, que institui o Código de Defesa do 
Contribuinte.  256 
 
 Necessidade de rigidez na supervisão governamental à 
atuação de agentes privados em áreas de telefonia e energia elétrica. 
Importância do BNDES na promoção do desenvolvimento regional. 
Necessidade de disponibilizar recursos do BNDES para a região Norte. 271 
 
 Críticas ao BNDES pela discriminação da região Amazônica 
nos programas de desenvolvimento regionais a serem financiados pela 
instituição. 310 
 
 Aprovação, na Comissão de Assuntos Econômicos, do 
requerimento de autoria de S. Exª, que convida o Presidente do 
BNDES, Sr. Andrea Calabi, para esclarecer a política de investimentos 
do banco em 1998. 366 
 
 Cobranças de ações das autoridades governamentais para 
impedir a volta de doenças consideradas extintas no território nacional.  366 
 
 Críticas ao Plano Plurianual e ao Orçamento Geral da União, 
instrumentos que contribuem para agravar as desigualdades regionais. 428 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Preocupação com aumento nos preços dos combustíveis e 
suas conseqüências sobre o processo inflacionário. 016 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Rebatendo críticas da imprensa sobre a ajuda de custo aos 
parlamentares por ocasião da convocação extraordinária.  060 
 
 Início das chuvas no Nordeste, fato que enseja a liberação 
de sementes, crédito e implementos agrícolas para os produtores da 
região.  060 
 
 
OSMAR DIAS 
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 Críticas a falta de uma política de segurança alimentar para 
suprir a crise no abastecimento decorrente de estiagens e enchentes 
no País.  070 
 
 Críticas ao valor do pedágio cobrado pelas empresas 
privadas que administram as rodovias paranaenses, aumentando a 
dificuldade do setor produtivo do Estado, em particular o agrícola. 372 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Necessidade da discussão de um plano de desenvolvimento 
para o País, destacando o Plano Plurianual como instrumento 
indispensável para as ações do Governo Federal. 300 
 
 Saudação à eleição do socialista Ricardo Lagos para a 
Presidência do Chile, fortalecendo a democracia na América Latina. 406 
 
  
PAULO SOUTO 
 
 Parecer n.º 8, de 2000, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n.º 228, 1999 (n.º 1.787/99, na 
origem), do Presidente da República, solicitando que a União seja 
autorizada a prestar garantia na operação de crédito externo a ser 
contratada entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRÁS e 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
no valor de US$43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América), destinando-se os 
recursos ao financiamento do Projeto de Conservação de Energia – 
PROCEL.  348 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Cobranças de ações para o cumprimento judicial diante das 
denúncias contra o ex-Presidente do Banco Central, Francisco Lopes 
em razão das conclusões da CPI do Sistema Financeiro. 248 
 
 Requerimento n.º 16, de 2000, solicitando manifestação de 
Voto de Aplauso em homenagem ao 103º aniversário do jornalista 
Barbosa Lima Sobrinho. 382 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado 
Federal Álvaro Valle. 010    
 
 Refuta críticas da imprensa sobre a convocação 
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extraordinária do Congresso Nacional. Defesa da modificação 
constitucional visando permitir a redução do recesso parlamentar. 032 
 
 Elogios à edição da Medida Provisória n.º 1988, de 2000, 
que trata da nova regulamentação dos fundos constitucionais de 
desenvolvimento das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 312 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Considerações sobre requerimento que encaminhará à 
Mesa, para inclusão na pauta de convocação do Congresso Nacional 
da Proposta de Emenda à Constituição n.º 86, de 1999, que altera os 
artigos da Constituição Federal e o ato das disposições constitucionais 
transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento 
das ações e serviços públicos de saúde. 078 
 
 Críticas ao Ministro da Educação, Paulo Renato, pela 
revisão de anistia dos integrantes do Programa Nacional de 
Alfabetização. 179 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Repúdio às críticas do Jornal da Tarde e do O Estado de 
S. Paulo sobre o posicionamento favorável de S. Exª ao projeto que 
anistia os candidatos das multas durante a campanha eleitoral. 236 
 
 Projeto de Decreto Legislativo n.º 34, de 2000, que susta ato 
do Ministro de Estado da Fazenda que autorizou o refinanciamento dos 
títulos públicos de responsabilidade do Tesouro do Estado de 
Pernambuco emitidos para o pagamento de precatórios judiciais.  361 
 
 Protestos contra a concessão para exploração de bingos, 
em vários estados brasileiros, à empresa Poupa Ganha.  378 
 
 Comentários sobre a rolagem dos títulos emitidos para pagar 
precatórios no Estado de Pernambuco.  378 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Apelo ao Presidente da República para viabilizar junto à 
Receita Federal a liberação de um piano Bösendorfer, importado pela 
Rádio Mec, retido há quatro meses na alfândega do Rio de Janeiro. 036 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 2, de 2000, que estabelece 
restrições ao financiamento pelo BNDES a pessoas jurídicas cujo 
poder de controle seja detido por pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no exterior, alterando a Lei n.º 1.628, de 20 
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de junho de 1952. 172 
 
 Justificando a apresentação de projeto de lei do Senado que 
estabelece limites para a concessão de empréstimos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a 
empresas estrangeiras.  204 
 
 Apelo ao Prefeito da cidade do Rio de Janeiro e ao 
Governador do Estado para prestarem assistência aos comerciantes 
prejudicados com o incêndio que destruiu o grande mercado de 
Madureira.  331 
 
 Comentários sobre a elevação da carga tributária da 
economia brasileira no ano passado. 331 
 
 Requerimento n.º 18, de 2000, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona.  424 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Elogios à iniciativa do Governo, pela edição de medida 
provisória que permite a renegociação das dívidas de agricultores e 
empresários com os fundos constitucionais das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 475 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Requerimento n.º 1, de 2000, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Álvaro Valle.  009 
 
 Requerimento n.º 4, de 2000, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-apresentador de TV e ex-Deputado 
Federal Blota Júnior. 075 
 
 Elogios a editorial de autoria do jornalista José Gonzaga 
Mineiro, lido pelo apresentador José Luís Datena, do programa Cidade 
Alerta, da TV Record, criticando o descaso das autoridades municipais 
com as vítimas das enchentes na capital de São Paulo. 323 
 
 Denúncias de fraudes na malversação de recursos da 
Prefeitura destinados ao saneamento municipal.  323 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
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 Parecer n.º 4, de 2000, Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n° 183, de 1999 (n.º 40, de 1999, 
na Câmara dos Deputados). 196 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 5, de 2000, que acrescenta 
dispositivo à Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o 
benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica e dá 
outras providências. 249 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 6, de 2000, que altera o Código 
Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965), para de terminar a 
criação do Conselho dos Partidos Políticos, integrado por 
representantes de todos os partidos que participam do pleito, 
incumbido de fiscalizar o processo eleitoral. 250 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 7, de 2000, que altera a Lei n.º 
8.072, de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências. 251 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Esclarecimentos ao Sr. Jáder Barbalho sobre o 
posicionamento do Governador Tasso Jereissatti a respeito da medida 
provisória que reduziu os juros dos fundos constitucionais.  391 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Preocupação com o surto urbano da febre amarela.  031 
 
 Relato dos trabalhos realizados pelo governo Jorge Viana no 
Estado do Acre, em seu primeiro ano de administração. 069 
 
 Abusos praticados pelo Sistema Financeiro da Habitação, 
exemplificando o caso do cidadão acreano, Sr. Joaquim Falcão 
Macedo.   321 
 
 Proposta de Emenda à Constituição n.º 1, de 2000, que 
altera o art. 104 da Constituição Federal e dá outras providências. À 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 356 
 
 Elogios ao Ministério Público Federal na defesa da 
democracia brasileira. Críticas à aprovação do Projeto de Lei n.º 
2.961/97, a chamada lei da mordaça, pela Câmara dos Deputados que 



 

 

18 

18 

institui o sigilo de delegados, membros do Ministério Público e do 
Poder Judiciário, e estabelece outras regras para o andamento dos 
processos.  369 
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