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estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para ino'oduzir, a partir da 5" série, noções de Direito 
Penal. Sen Djalma Bessa .. 

Parecer nO 518, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 557, de 
1999, de autoria do Senador Arlindo Porto, que dispõe 
st)bre o ressarcimento, pelo Sistema Único de Saúde, 
dos gastos com medicamentos de uso contínuo indispo
nlveis na rede local do Sistema. Seno Luiz Estevão . 

Parecer n° 519, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 69, de 1999, tendo corno primeiro sig
Itatário o Senador Luiz Ot;íVlO, que altera a redação da 
alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 
Seno Ramez Tebet.. . 

Parecer nO 520, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 554, de 
1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia Par
cial nos casos de obesidad,,, mórbida, e dá outras provi
dências. Seno Sebastião Rocha .. 

Parecer n° 521, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre as Emendas nOs 1 e 2-Plen., e o Projeto de Lei 
do Senado n° 109, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Sim~n, que dispõe sobre a outorga e renovação de con
cessao_ou permissão para exploração de serviços de radi
odifusao sonora e de sons e imagens. Sen. Luzia Toledo .. 

· . _Parecer n° 522, de 2000, das Comissões de Cons
tItuIçao, JustIça e Cidadania, e de Educação, respectiva
m~nte, sohre o Projeto de Lei da Cãmara nO 73, de 1997 
Cn 3.500/97, na Casa de origem), que institui a Semana 
NaCIonal de Combate e Prevenção ao Câncer de Prósta
ta. Seno Lúcio Alcântara 

· . _Parecer n° 523, d~ ·;OOO,..d~~·C~~;~·~6~~ ..d~·C~~~~ 
lIturçao, Justiça e Cidadania, e de Educação, respectiva
m~nte, sobre o PrOjeto de Lei da Câmara nO 73, de 1997 
(n 3.500/97, na Casa de oJi.gem), que institui a Semana 
NaCIOnal de Combate e Prevença-o ao Ca' d P ó · S	 . . ncer e r stat<l. en. Sebastião Rocha .. ..........................
 

Pág.	 Pág. 

Parecer n° 524, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de 
2000 (n° 96/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Guaí228 
ra LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Guaíra, Estado de São Pau
lo. Seno Jonas Pinheiro . 520 

Parecer n° 525, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 29, de

271 2000 (n° 288/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a autorização outorgada à Prefeitura 
Municipal de Amparo - Rádio Cultura Municipal de 
Amparo, para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modula da na cidade de Amparo, Estado 

272	 de São Paulo. Seno Jonas Pinheiro . 520 
Parecer n° 526, de 2000, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 30, de 
2000 (n° 291/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Canoa Grande 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Igaraçu do Tietê, Estado de 
São Paulo. Seno Djalma Bessa .. 522.274
 

Parecer n° 527, de 2000, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 51, de
 
2000 (n° 333/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
 
o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Espigão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Espigão d'Oeste, Estado de 

277 Rondônia. Seno Am..ir Lando	 .. 522 

PECUÁRIA 

Satisfação com os resultados no controle da sanida
de animal na pecuária do Estado do Tocantins, e a moder.280 
nização da indústria frigorifica. Seno Carlos Patrocínio. 322 

PLANO DE ESTABILIZAÇÃO 

Retrospectiva dos planos de estabilização da eco
nomia e das origens dos problemas econômicos brasilei281 
ros. Seno Ney Suassuna	 .. 526 

POLÍTICA BRASILEIRA 

Análise da evolução política brasileira e dos mo
284 vimentos de Esquerda/Sen. Roberto Freire .. 199 

PREFEITO 

Comentários sobre o escândalo de Londrina que 
envolve o atual Prefeito, Antônio Belinati. Seno Roberto509 
Requião	 . 056 

PRÊMIO 

Concessão do Prêmio Personalidade Empreende

509 dora do Paraná, em reconhecimento aos projetos sociais
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apresentado~ pelo estudante Antônio Carlos Basílio da 
Silva. Seno Alvaro Dias .. 

PRISÃO ESPECIAL 

Justificativas para apresentação de projeto de lei que 
extingue a prisão especial e dispõe sobre o cumprimento de 
pena em dependência separada. Seno Rob7rto Freire... 

PROGRAtvlA LUZ NO CAtvlPO 

Elogios à iniciativa do Governo Federal pelo lança
mento do Programa "Luz no Campo", que fornecerá ener
gia elétrica para a área rural no Brasil. Seno Romero Jucá... 

Regozijo pelo lançamento do Programa Luz no 
Campo, no Estado do Acre, durante visita do Ministro Ro
dolpho Tourinho, das Minas e Energia. Seno Nabor Júnior. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati 
vo n° 144, de 1999. Seno Carlos Patrocínio . 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo n° 175, de 1999 . Seno Carlos Patrocínio . 
Redação final do Projeto de Dcreto Legislati 

vo n° 109, de 1999 (Parecer na 500, de 2000-CDIR). 

Seno Carlos Patrocínio . 
Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo nO 181, de 1999 .Sen. Carlos Patrocínio .. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo n° 182, de 1999. Seno Geraldo Melo .. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo nO 172, de 1999 . Seno Geraldo Melo .. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo n° 185, de 1999. Seno Geraldo Melo . 
Redação final do Projeto de Decreto Legislati 

vo n° 245, de 1999 . Seno Geraldo Melo .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado n° 140, de 2000, de au
toria do Senador Romero Jucá, que denomina "Rodovia 
Luiz Otávio Corrêa de Melo" trecho da BR 401, no 
Estado de Roraima. Seno Romero Jucá . 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se
nado n° 27, de 1995 (n° 1.645/96, naquela Casa), que al
tera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe 
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a em
balagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classifIcação, o controle, a ins
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e dá outras providências. Seno Jonas Pinheiro. 

Projeto de Lei do Senado n° 142, de 2000, que al
tera a Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dis

-
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põe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do cor
168	 po humano para fins de transplante e tratamento, e dá 

oulTaS providências, e a Lei nO 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde. Seno Antero Paes de Barros .. 

Substitutivo ao PrOjeto de Lei do Senado nO 54, de 
1999, que dispõe sobre a concessão do seguro-desempre

380 go aos trabalhadores da pesca, duran te o período de defe
so, e dá outras providências. Seno Lúcio Alcântara . 

Projeto de Lei do Senado n° 143, de 2000, que al
tera o § 2° do art. 10 do Decreto-Lei na 791, de 27 de 
agosto de 1969, "que dispõe sobre o p:dágio em rodovi
as federais e dá outras providências", para isentar do pa
gamento de pedágio os veículos conduzidos pelos res

098 
pectivos proprietários maiores de sessenta e cinco anos. 
Seno Mozarildo Cavalcanti .. 

Projeto de Lei do Senado nO 144. de 2000, que367 
revoga a Lei na 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 
que define os crim~s contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, estabelece seu processo e 
julgamento e dá outras providências. Seno José Edu
ardo Dutra .. 

070 Projeto de Lei do Senado n° 145, de 2000, que re
voga dispositivos da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 

071 1991, e da Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990. Sen 
Carlos Patrocínio ~ .. 

Projeto de Lei do Senado n° 146, de 2000, que al
lera o § IOdo art. 19 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro145 
de 1973, que dispõe sobre o estatuto do índio. Seno Mo
zarildo Cavalcanti. .. ..146 

Projeto de Lei do Senado nO 147, de 2000, que re

221 voga a Lei nO 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que 
define os crimes contra a segurança nacional, a ordem 
política e social, estabelece seu processo e julgamento e548 
dá outras providências (Lei de Segurança Nacional). 

549 Seno Roberto Freire .. 
Projeto de Lei do Senado na 148, de 2000, de au

541 toria do Senador Roberto Freire, que extingue a prisão 
especial e dispõe sobre o cumprimento de pena em de
pendência separada. Seno Roberto Freire .. 

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nO 306/95, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre os 
instrumentos de controle do acesso aos recursos genéti 
cos do País. Seno Tião Viana .. 

036 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resolução n° 28, de 2000, que autoriza 
a concessão, pela União, da garantia da República Fede
rativa do Brasil, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
Técnica e Financeira, em aditamento ao contrato de fI
nanciamento externo fumado entre a Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e a Empresa Húngara de Comércio Exteri 

063	 or e Empreendimentos para Exportação 
AGROINVEST, bem como a dispensa da respectiva 
contra garantia. Seno Bernardo Cabral .. 
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Redação fmal do Projeto de Resolução n° 50, de 
2000. Seno Geraldo Melo . 

Projeto de Resolução n° 30, de 2000, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito externo, no va
lor de quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e ses
senta e um euros, de principal, entre a República Fede
rativa do Brasil e o KIeditanstalt für Wiederaufbau 
K.fW, destinado ao financiamento da parcela à vista de 
15% do contrato comercial para importação de bens e 
serviços a serem fornecidos pela Empresa G.U.N. T. 
Geratebau GmbH, no âmbito do Programa de Moderni
zação e Consolidação da Infra-EstruUlra Acadêmica das 
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais 
Universitálios. Seno Roberto Satumino . 

Redação final do Projeto de Resolução n° 30, de 
2000. Seno Geraldo Melo .. 

(PRONAF) 

Ações anunciadas pelo Ministélio do Desenvolvi
mento Agrário a respeito dos novos recursos destinados 
ao Pronaf e à mudança de mecanismos na ação de finan
ciamento de safra da agricultura famíliar. Seno Romero 
Jucá . 

Apelo ao Governo Federal pela destinação de re
cursos do Pronaf para o Nordeste. Seno Lúcio Alcântara. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de 
2000, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Seno Jéffer
son Péres . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 61, de 1999, 
que dá nova redação aos §§ 2° e 3° do arl 14 da Constitui
ção Federal. (Direitos Políticos). Seno Álvaro Dias..... 

Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de 1995, 
que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites 
máximos de idade para a nomeação de magistrados e mi
nistros de tribunais e para a aposentadOlia compulsória do 
servidor público em geral. Seno Pedro Simon . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 1999, 
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras 
providências (alternância de nomeações entre pessoas 
do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre
mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 63, de 
1999, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do 
inciso m do § lOdo art. 40 da Constituição Federal 
(aposentadoria baseada em parâmetros etários). Seno Ra
mez Tebet. . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 61, de 1999, 
que dá nova redação aos §§ 2° e 3° do arl 14 da Constitui
ção Federal (Direitos Políticos). Seno Álvaro Dias. 

Proposta de Emenda à ConstiUlição n° 7, de 1999, 
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras 
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prOVidências (alternância de nomeações entre pessoas 
214 do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre

mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade . 217 

Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de 
1999, que altera o Ato das Disposições ConstiUlcionais 
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza. Seno Antonio Carlos 
Magalhães .. 220 

Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de 
1999, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzindo artigos que criam O Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza. Seno Antonio Carlos 
Magalhães . 538 

221 Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de 
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos 

222	 aos Limites máximos de idade para a nomeação de ma
gistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria 
compulsória do servidor público em geral. Seno Pedro 
Simon....................... . . 538 

Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 1999, 
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras 
providências (alternância de nomeações entre pessoas 
do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre

381 mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade . 547 
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, de 

521 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ramez 
Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do 
inciso III do § l° do art. 40 da Constituição Federal 
(aposentadoria baseada em parâmetros etários). Seno Ra
mez Tebet. . 547 

QUESTÃO DE ORDEM 

130 Questão de ordem, nos termos dos arts. 403 a 405
 
do Regimento Interno, que será examinada pela Mesa e
 
oportunamente respondida pela Presidência. Seno Lúcio
 

129 Alcântara . 112 
Questão de ordem, referente à apreciação do Item 

1, tendo sido contraditada pelo Senador José Eduardo 
Dutra, e indeferida pelo Sr. Presidente (Senador Ademir 
Andrade). Seno Romero Jucá .. 161 

142 Questão de ordem, referente à apreciação do Item 
I, tendo usado da palavra os Senadores Luiz Otávio e 
José Eduardo Dutra e indeferida pelo Sr. Presidente (Se
nador Carlos Patrocínio). Seno Sérgio Machado .. 162 

I 

134 QUESTÃO MONETÁRlA 

Comentários ao Grupo de Trabalho sobre Ques
tões Monetárias Internacionais no âmbito do Senado Fe
deral. Seno Eduardo Suplicy . 206 

144 

REGIÃO NORDESTE 

216
 
Cobrança de apoio governamental para a ativida


de turística no Nordeste. Seno Carlos Wilson.......
 244 
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REMÉDIO 

Respostas ao discw'so do Senador Tião Viana, 
proferido na sessão de ontem, sobre denúncias de super
faturamento de remédios no Acre. Seno Nabor Júnior. 

REQUERIMENTO 

I 
RequeJimento nO 268, de 2000, solicitando a tra

mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 151, 
de 1999, que dispõe sobre a destinação de recursos orça
mentários para o custeio das campanhas eleitorais, com 
o Projeto de Lei do Senado n° 353, de 1999, que dispõe 
sobre o financiamento público exclusivo das campanhas 
eleitorais e estabelece critérios objetivos de distribuição 
dos recursos no âmbito dos partidos, por disporem sobre 
matéria da mesma natureza. Seno Pedro Simon .. 

RequeJi.mento n° 214, de 2000, de autoria do Se
nador Luiz Pontes, solicitando que sobre o Projeto do 
Senado n° 84, de 2000, de autoria do Senador Ronaldo 
Cunha Lima, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assun
tos Sociais. Seno Luiz Pontes . 

Requerimento n° 272, de 2000, solicitando a 
criação de comissão temporária interna, composta de 
11 Senadores e igual número de suplentes, para, no 
prazo de 120 dias, e com gastos limitados a 
R$30.000,00 (trinta mil reais), levantar dados e in
formações a respeito da crise na indústria aeronáuti 
ca brasileira, bem como propor conjunto de medidas 
e recomendações com vistas à solução do problema. 
Seno Geraldo Melo .. 

Requerimento n° 219, de 2000, de autoria do Se
nador Álvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição nOs 48, de 
1996, e 6, de 2000, por regularem a mesma matéria. 
Seno Álvaro Dias .. 

RequeJi.mento n° 273, de 2000, de autoria do Se
nador Osmar Dias, solicitando ao Ministro de Estado da 
Fazenda as informações que menciona. Seno Osmar 
Dias .. 

Requerimentos n° 274, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado das Minas e Energia as informações 
que menciona. Seno Geraldo Cândido . 

Requerimento n° 275, de 2000, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Aziz Ibrahim, 
empresário e político de destaque no Estado de Goiás. 
Seno Íris Rezende. . .. 

Requerimento n° 276, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado da Justiça as informações que men
ciona. Seno Lúcio Alcântara . 

Requerimento n° 277, de 2000, solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei do Senado 
n° 81, de 2000, de sua autoria, que altera a redação 
do art. 2° da Lei nO 7.292, de 19 de dezembro de 
1984, que autoriza o Departamento Nacional de Re
gistro do Comércio a estabelecer modelos e cláusu-

IX 
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las padronizadas destinadas a simplificar a constitui
ção de sociedades mercantis, para tornar obrigatória 
a inclusão do número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) na qualificação completade 

114	 todos os sócios das empresas. Seno Luiz Pontes . 130 
Requerimento n° 278, de 2000, solicitando a tra

mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 117 
e 132, de 2000, com o Projeto de Lei da Câmara nO 22, 
de 1997, por versarem sobre matéria cOlrelata. Seno 
Arlindo Porto	 . 130 

Encaminhando a votação do Requerimento n° 
280, de 2000, solicitando homenagens de pesar pelo fa
lecimento do ex-Deputado Eliel Martins. Seno Paulo 
Souto . 224 

Requelimento n° 281, de 2000, solicitando que a 
Mensagem n° 99, de 2000, que propõe a autorização da 

063 contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$505,060,000.00 (quinhentos e cin
co milhões e sessenta mil dólares norte-americanos), en
tre a República Federativa do Brasil e o Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
destinada a financiar o Programa de Reforma da Previ

070	 dência Social/Segunda Fase, no âmbito do Programa de 
Apoio Financeiro ao Brasil, seja encaminhada ao exame 
da Comissão de Assuntos Sociais, além da de Assuntos 
Econômicos, constante do despacho inicial. Seno Heloí
sa Helena................ .. .. 305 

Requerimento n° 282, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado da Agricultura e Abastecimento 
as informações que menciona. Seno Osmar Dias . 524 

Requerimento n° 283, de 2000, solicitando que 
.106	 O tempo destinado aos oradores da Hora do Expedi

ente da sessão deliberativa ordinária do dia 14 de ju
nho de 2000 seja dedicado à memória do Jornalista 
Carlos Castello Branco. Seno Freitas Neto ..... 524 

Requerimento nO 284, de 2000, solicitando ao 
100 Ministro de Estado das Comunicações as informações 

que menciona. Seno Geraldo Cândido .. 537 
Requerimento n° 285, de 2000, solicitando ao 

Ministro de Estado da Fazenda as informações que men
110 ciona. Seno Paulo Souto .. 537 

Requerimento n° 241, de 2000, solicitando a
 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
 

110 Senado n° 621, de 1999, de sua autoria. Seno Moreira
 
Mendes...................... .. .
 550 

Requerimento n° 288, de 2000, de urgência 
para a Mensagem n° 99, de 2000, que autoriza a con

127	 tratação de operação de crédito externo no valor
 
equivalente a até US$ 505,060,000.00 (quinhentos e
 
cinco milhões e sessenta mil dólares dos Estados
 

128	 Unidos da América), de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, na moda
lidade de ajuste setorial - Reforma da Previdência 
Social/Segunda Fase. Seno Moreira Mendes . 550 

Requerimento nO 283, de 2000, lido no Expedien
te da presente sessão. Seno Freitas Neto .. 543 
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Requerimento n° 289, de 2000, de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores, solicI
tando lJomenagens de pesar pelo falecimento do Depu
tado Estadual Paulo Jackson. Seno Eduardo Suplicy . 

RESPOSTA 

. Resposta ao Senador Eduardo Suplicy. Seno 
Antonio Carlos Magalhães . 

RODOVIA 

Defesa da federalização da BR-156, em virtude da 
incompetência do Governo do Amapá Seno Gilvam Borges. 

ROYALTIE 

Ilegalidade do contrato de antecipação de royalti

es entre a Itaipú Binacional e o governo do Estado do
 

I, I Paraná. Seno Osmar Dias .
 

SANEAMENTO 

Necessidade de investimentos nas áreas de sanea
mento básico e segurança pública. Seno Paulo Souto 

SEGURO OBRIGATÓRIO 

Questionamentos sobre a destinação dos recur
sos obtidos com a cobrança do seguro obrigatório 
dos veiculos automotores. Seno Osmar Dias . 

SEMINÁRIO 

Transcrição do texto "O Congresso Nacional Bra
sileiro e as Matérias Internacionais" apresentado por S. 
Ex." no Seminário Os Parlamentos e as Relações Inter
nacionais, realizado entre os dias 9 e 16 de maio corren
te, pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 
pela Universidade de Brasília e pela Fundação Alexan
dre de Gusmão. Seno Lúcio Alcântara .. 

SERVIÇO CIVIL 

Debate com alunos da Escola Paulista de Medici
na sobre o instituto do serviço civil alternativo ou obri
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Ata da 59ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo, Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio
Jo nas Pi nhe i ro, Ro ber to Sa tur ni no e Ro me ro Jucá

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da
Ta vo la – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Djal -
ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy – Fran -
ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge -
ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho –
Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão –
Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – 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 Jor ge – José Ro ber to
Arru da – 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 – 
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Thel ma Si que i -
ra Cam pos – 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 67 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

AVI SO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 327/2000, de 11 de maio cor ren te, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 97, de 2000, da Se na do ra He lo í sa He le na.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, à Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍ CIO 

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 115/2000, de 15 do cor ren te, co mu ni can do a
re je i ção das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 5, de 2000 (nº 2.329/2000, na que la
Casa), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o sis te ma de ar ma ze na gem dos pro du -
tos agro pe cuá ri os.

(Pro je to en vi a do à san ção em 15.05.2000)

PRO JE TOS RE CE BI DOS DA 
CÂMARA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 94, DE 2000

(Nº 245/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção João XXIII – Rá dio por um
Mun do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da res, 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 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  Fun da ção João XXIII – Rá dio por 
um Mun do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da res,
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 126 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 Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um 
Mun do Me lhor, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em onda mé dia ci da de de Go ver na dor Va la -
da res, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 22 de Ja ne i ro de 1997.  

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 273, 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 50710.000649/93, 
em que a Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um Mun -
do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Por
Um  Mun do Me lhor Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº 
274, de 26 de ju nho de 1959, trans fe ri da para a re -
que ren te, pelo De cre to nº 75.133, de 31 de de zem bro 
de 1974, e re no va da nos ter mos do De cre to nº
89.552, de 12 de abril de 1984, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 13 se guin 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.

2 – Obser vo 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 da 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 da na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces -
são ou per mis são, sen do por isso ad mi ti do o fun ci o -
na men to pre cá rio das es ta ções mes mo quan do ex pi -
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

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

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o 
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re ria 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 a 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 20 DE JANEIRO DE 1997

Re no va a con ces são da Fun da ção
João XXIII – Rá dio Por Um Mun do Me lhor,
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 Go ver na dor
Va la da res Esta do de Mi nas Ge ra is.

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
50710.000649/93 – 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 no vem bro de 1993, a
con ces são da Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um 
Mun do Me lhor, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Por Um Mun do Me lhor Ltda. pela Por ta ria MVOP nº
274, de 26 de ju nho de 1959, trans fe ri da pelo De -
cre to nº 75.133, de 31 de de zem bro de 1974, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.552, de 12 de abril de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga
con for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o -
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di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Go ver -
na dor Va la da res 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-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 anto 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 CONJUR/MC Nº 575/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000649/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge -
ra is.
Inte res sa da: Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um
Mun do Me lhor.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 1º de no vem bro 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: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um Mun do 
Me lhor, con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Go ver na dor
Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer a 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 no vem bro de 1993.

2 – Me di an te Por ta ria MVOP nº 274, de 26 de
ju nho de 1959, foi ori gi na ri a men te ou tor ga da con -
ces são à Rá dio Por Um Mun do Me lhor Ltda., trans -
fe ri da para a re que ren te pelo De cre to nº 75.133, de
31-12-1974, 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 Go ver na dor
Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3 – A ou tor ga em ques tão teve sua úl ti ma re -
no va ção pro mo vi da, a par tir de 1º de no vem bro de
1983, con for me De cre to nº 89.552, de 12 de abril de 
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 13 se -

guin te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

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

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

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

6 – De acor do com o 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 o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7 – O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º-11-93, 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 29-6-93, tem pes ti va -
men te por tan to.

8 – a re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º
de no vem bro de 1993.

9 – A pe ti ci o ná ria tem seu qua dro di re ti vo
apro va do quan do da úl ti ma re no va ção, com as se -
guin tes com po si ções:

Pre si den te José He le no                    
Di re tor Dalmy de Pa u la Cos ta
Ge ren te-Administrativo Odi lon La ga res de Agui lar

10 – Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as,
con for me se ve ri fi ca dos seus as sen ta men tos ca -
das tra is.

11 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das (fls. 49).
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12 – É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria
pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca -
ções – FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 50.

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

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

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

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

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 29 de no vem bro de 1996. – Zil da Be a -

triz Sil va de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 29 de no vem bro de 1996. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra de Co mu ni -
ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 95, DE 2000

(nº 250/99, 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 Di fu so ra da Cam pa nha
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pa -
nha, 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 20 de agos to de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha
Ltda, para ex plo rar sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia  na
ci da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is. 

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

MENSAGEM Nº 1.090, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na co i 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 agos to de 1998, que “Re -
no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da
Cam pa nha Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cam pa -
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 201/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 con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia

o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50710.000380/94, em que a Rá dio Di fu so ra da
Cam pa nha 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 Cam pa nha, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da con for me Por ta ria MVOP nº
93, de 30 de ja ne i ro de 1951, re no va da nos ter mos
do De cre to nº 92.417, de 21 de fe ve re i ro de 1986,
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
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de vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do, por
isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta -
ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou -
tor gas.

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

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

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do 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 20 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são ou tor ga da à Rá -
dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda, para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cam pa nha, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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, nos ter mos do art. 6º, in ci so I do
de cre to nº 88066, de 26 de ja ne i ro de 1983, ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 
50710.000380/94, 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 ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda, 
pela Por ta ria MVOP nº 93, de 30 de ja ne i ro de 1951, 
e re no va da pelo De cre to nº 92.417, de 21 de fe ve re -
i ro de 1986, 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 Cam pa nha, 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-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 agos to de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNADO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros. 

PARECER CONJUR/MC Nº 279/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000380/94
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge -
ra is.
Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º de maio de 1994.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda., con ces -
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas
Ge ra is, re quer, a re no va ção do pra zo de vi gên cia de 
sua con ces são, cujo ter mo ocor reu em 1º de maio
de 1994.

2 – Me di an te Por ta ria MVOP nº 93, de 30 de
ja ne i ro de 1951, foi ou tor ga da con ces são à Rá dio
Di fu so ra da Cam pa nha Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar
em 1º de mar ço de 1951, data de pu bli ca ção da
Por ta ria no Diá rio Ofi ci al da União, sen do sua úl ti ma 
re no va ção a pro mo vi da, a par tir de 1º de maio de
1984, con for me De cre to nº 92.417, de 21 de fe ve re i -
ro de 1986, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de
24 sub se qüen te, já na con di ção de con ces si o ná ria,
con for me au men to de po tên cia au to ri za do para a
sua es ta ção trans mis so ra, sen do o pra zo re si du al
da ou tor ga man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991.
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  4 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, in si tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 
1962, es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez)
anos para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15
(quin ze) anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de -
rão ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is
(art. 33 – § 3º), pe río dos es tes man ti dos pela atu al
Cons ti tu i ção (art. 223 – § 5º).

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

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

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

7 – O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo em 1º-5-94, 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 25-4-94, tem pes ti va men te por -
tan to.

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

9 – A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela EM nº 183, de 24 de ou tu bro
de 1996, com as se guin tes com po si ções:

Co tis tas Co tas
Alo í sio Ro que Opper mann 117.000
Gil ber to Álva ro 2.000
Edu ar do Cos me de Oli ve i ra 1.000
To tal 120.000

Qu a dro Di re ti vo:

Ge ren te              Alo í sio Ro que Opper mann

10 – Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu vá ri as pe nas de
mul ta, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men tos
ca das tra is.

11 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me in di ca o se tor de en ge nha -
ria fls. 48.

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

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

14 – Nos ter mos da lei o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan do 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 se riv 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.

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

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

É o Pa re cer “sub cen su ra”.

Bra sí lia, 18 de ju nho 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, 18 de ju nho de 1998. – Adal zi ra Fra 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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 96, DE 2000

(Nº 252/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Ibi rá 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 Ibi rá, Esta do de São 
Pa u lo.

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 a Por -
ta ria nº 241, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Ibi rá 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 Ibi rá, 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 1.648, DE 1998

Se nhor 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 241, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Ibi rá Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ibi rá, Esta do de São
Pa u lo.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

E.M.Nº 314/98-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
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 Ibi rá, 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 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 Ibi rá 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 homolo 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 § 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 241
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
53830.000694/97. Con cor rên cia nº 024/97-SFO/MC, 
re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Ibi rá 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
Ibi rá, 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 mun ci a -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga em suas pro pos tas.

Art. 2º 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.
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uma fal sa de mons tra ção, essa é a ver da de – de
pre o cu pa ção com as ques tões so ci a is, mas é in ca paz 
de pro mo ver um diá lo go. Nos so Pre si den te, o Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, dis se, cer ta fe i ta, da -
que la ca de i ra em que hoje se as sen ta mu i to bem nos -
so ilus tre co le ga Ade mir Andra de, que o Mi nis tro Pe -
dro Ma lan ja ma is ha via vis to um po bre na sua fren te,
por que não é de sua ín do le, não é de seu tem pe ra -
men to, não é de sua vo ca ção. Ora, em oca siões de
cri se, de con fli tos so ci a is, o Mi nis tro da Fa zen da, na
me di da em que as de ci sões de na tu re za eco nô mi ca
que afe tam pro fun da men te es ses con fli tos nas suas
ra í zes es tão em jogo, tem obri ga ção de ou vir as duas
par tes, co lo cá-las em con fron to, me di ar um diá lo go e
bus car uma so lu ção que seja mi ni ma men te sa tis fa tó -
ria. 

Vou en cer rar, Sr. Pre si den te, por que V. Exª me
ad ver te do tér mi no de meu tem po. Mas achei que não 
de via de i xar pas sar esse epi só dio de on tem, esse
con jun to de epi só di os, a fala do Pre si den te no se mi -
ná rio, a fala do Mi nis tro Ma lan, o epi só dio de Co pa ca -
ba na, a co gi ta ção da cri a ção do Mi nis té rio da Se gu -
ran ça. To dos es ses fa to res en glo ba dos re fle tem ape -
nas que essa po lí ti ca eco nô mi ca e so ci al não vai aca -
bar bem, e é pre ci so que as eli tes en di nhe i ra das des -
se País com pre en dam isso. É pre ci so que os Se na -
do res e De pu ta dos re pre sen tan tes da base go ver nis -
ta com pre en dam que pre ci sa mos ser ca pa zes de mu -
dar pro fun da e sig ni fi ca ti va men te os ru mos des ta po -
lí ti ca des tru i do ra da na ci o na li da de bra si le i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, 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. Jo nas Pi nhe i ro,
3º Su plen te de Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Jo nas Pi nhe i ro, 3º-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. Ade mir Andra de, 2º
Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na como Lí -
der do Blo co.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der, sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srs. Se na do res, a prin cí pio que ro com par ti lhar das 
ob ser va ções fe i tas pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
To dos sa be mos que o pro ble ma não é de um bu ro cra -
ta como o Mi nis tro da Fa zen da a ser vi ço do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. O pro ble ma não é os bu ro -

cra tas nem os tec no cra tas e in fe liz men te está den tro
do Pa lá cio do Go ver no e aqui no Con gres so Na ci o -
nal. Há uma fal ta de sen si bi li da de e vi são em quem
ca be ria de fen der os in te res ses na ci o na is para en xer -
gar uma ver da de i ra guer ra no Bra sil. O pro ble ma não
é o vi dro que bra do pelo MST. To dos sa bem que o
MST dis se que não o que brou. O pro ble ma, de fato, é
que a eli te po lí ti ca e eco nô mi ca des te País não quer
vi su a li zar a guer ra ci vil que está acon te cen do, a guer -
ra si len ci o sa que mata mi lha res de pes so as de fome,
que leva mi lha res de fa mí li as ao con su mo de dro ga,
que joga mi lha res de bra si le i ros na mar gi na li da de
como úl ti mo re fú gio. 

Ontem, no Rio de Ja ne i ro, no auge de sua in dig -
na ção por ve rem seus fi lhos as sas si na dos, cen te nas
de pes so as des ce ram o mor ro, onde mo ram, para
mos trar ao Bra sil que, mais cedo ou mais tar de, as
ins ti tu i ções pas sa rão a tre mer. Essas são si na li za -
ções da das pela so ci e da de ci vil or ga ni za da, pelo
povo bra si le i ro, sub me ti do à fome, à mi sé ria, ao so fri -
men to, mas, in fe liz men te, o Con gres so Na ci o nal e o
Go ver no Fe de ral não as en ten dem.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria
de tra zer a esta Casa par te de um de ba te so bre a re for -
ma do Có di go Flo res tal apro va da pela Co mis são Mis ta
do Con gres so. Nos sa com pa nhe i ra Ma ri na Sil va, que
há mu i to tem po acom pa nha esse de ba te na Casa, já
nos con tem plou com os as pec tos téc ni cos, os as pec tos
am bi en ta is, mos tran do-nos to dos os me ca nis mos es tri -
ta men te com pe ten tes vol ta dos para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, para o ma ne jo res pon sá vel da flo res ta,
bem como as pos si bi li da des con cre tas de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, de ge ra ção de em pre go e ren da, por 
meio da res pon sa bi li da de com o meio am bi en te.

De cla ra ções fe i tas por al guns mem bros da Ban -
ca da ru ra lis ta dão con ta de que tudo o que está acon te -
cen do ao meio am bi en te é re sul ta do da cons pi ra ção de
al gu mas ONGs in ter na ci o na is que que rem pos si bi li tar a 
in va são ame ri ca na na nos sa Ama zô nia.

Não te nho dú vi da dis so, até por que com par ti lho
in te i ra men te das pre o cu pa ções como a nos sa Ama zô -
nia e não de for ma ale a tó ria. Há vá ri as de cla ra ções de
Che fes de Esta do, que, de for ma ir res pon sá vel, ne gam, 
in clu si ve, a pos si bi li da de de so be ra nia do nos so País.
Co men tan do a fra se “A Ama zô nia é nos sa!”, di zem que
o meio am bi en te é uma ban de i ra uni ver sal. Há vá ri as
de cla ra ções nes se sen ti do, mas so men te al gu mas pou -
cas fo ram ano ta das.

Cito ape nas al guns exem plos:

“Em 1989, o Se na dor Kas ten, dos
Esta dos Uni dos, afir mou: ‘Ao con trá rio do
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que os bra si le i ros pen sam, a Ama zô nia não
é de les, mas de to dos’. 

Em 1993, o Pre si den te Mit ter rand e a
Pri me i ra Mi nis tra da No ru e ga, Groo Har lem
Brund tland, em oca siões dis tin tas, de cla ra -
ram, pú bli ca e ex pli ci ta men te, que a im por -
tân cia da Ama zô nia para o Pla ne ta é tão
gran de – fra se do do cu men to apro va do –
que o Bra sil não te ria o di re i to de so be ra nia
ple na so bre ela, e que o sta tus mais con ve -
ni en te, em re la ção ao do mí nio so bre esta
área, se ria o da so be ra nia re la ti va (ou li mi ta -
da) ou ain da ad mi nis tra ção com par ti lha da.”

São fra ses das gran des na ções (so be -
ra nia li mi ta da, so be ra nia re la ti va, ad mi nis -
tra ção com par ti lha da), de mu i tos pa í ses do
Pri me i ro Mun do que que rem fa zer uma in -
ter ven ção di re ta em nos sa Ama zô nia.

Em 1994, Gor bat chev de cla rou: ‘O
Bra sil deve de le gar par te de seus di re i tos
so bre a Ama zô nia aos or ga nis mos mun di a is 
com pe ten tes’. 

Em 1996, de fen den do a mes ma tese
de so be ra nia li mi ta da, vá ri os di plo ma tas, in -
clu si ve o Se cre tá rio-Geral da ONU, em re la -
tó rio ofi ci al ao Con se lho de Se gu ran ça da
Orga ni za ção, afir mou tex tu al men te: ‘O tem -
po de ab so lu ta e ex clu si va so be ra nia já pas -
sou. Ago ra, é ta re fa dos lí de res de cada
país en con trar o equi lí brio en tre as ne ces si -
da des de seus go ver nos e as exi gên ci as de
um mun do cada vez mais in ter de pen den te’. 

Não fica por aí, Sr. Pre si den te.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª per -

mi te-me um apar te, no bre Se na do ra He lo i sa He le na?
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Pois não, no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na do ra

He lo i sa He le na, ou via com mu i to in te res se o pro nun -
ci a men to de V. Exª. Tudo o que V. Exª diz e re la ta não
são su po si ções; são acon te ci men tos, são de cla ra -
ções. Tudo se fun da men ta numa su pos ta ir res pon sa -
bi li da de bra si le i ra para pre ser var a Ama zô nia. E ago ra, 
para for ta le cer tais ar gu men tos, vem o pro je to emen -
da do, ou des fi gu ra do pela Comis são, que la men ta vel -
men te apro vou o au men to da área pas sí vel de des -
ma ta men to. Srª Se na do ra, con si de ro lí ci to para nós
des con fi ar da ins pi ra ção. Não es tou di zen do que a ins -
pi ra ção seja a ado ção cons ci en te por par te des ses
Par la men ta res que vo ta ram esse pro je to, mas há uma
ins pi ra ção in ter na ci o nal mo ti va da exa ta men te pela

co bi ça na Ama zô nia, que é a ma i or fon te de bi o di ver -
si da de do mun do, para mos trar que o Bra sil não tem
res pon sa bi li da de e que, por con se guin te, tem que re -
par tir re al men te a ad mi nis tra ção des sas ter ras. O
pro nun ci a men to de V. Exª vem, mu i to opor tu na men -
te, mos trar esse fato, com es sas de cla ra ções que re -
per cu tem mun di al men te e que nos de i xam numa po -
si ção de fra gi li da de. Como é que, nes sa al tu ra dos
acon te ci men tos, nós, bra si le i ros, va mos ad mi tir au -
men to do per cen tu al de des ma ta men to da Ama zô -
nia? Nun ca. Isso é uma lou cu ra; é re al men te uma po -
si ção de en tre ga a es ses ar gu men tos, a es sas ra zões 
e a es sas for ças de co bi ça da nos sa Ama zô nia.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Sa tur ni no. É
exa ta men te isso. A Ban ca da ru ra lis ta, que tan to vo ci fe -
ra con tra as ONGs, di zen do que cons pi ram con tra o
Bra sil, é que está cons pi ran do con tra a so be ra nia na ci -
o nal quan do des mo ra li za a ges tão pú bli ca em re la ção
ao meio am bi en te, apo i an do um pro je to ir res pon sá vel
como esse. Então, é ela que tem cons pi ra do con tra a
so be ra nia na ci o nal não ape nas nes se mo men to, por -
que a so be ra nia na ci o nal não é atin gi da ape nas quan -
do se tra ta da nos sa Ama zô nia, mas tam bém quan do
se di la pi da o pa tri mô nio pú bli co, que foi ar ran ca do da
ges tão do povo bra si le i ro, com os pro ce di men tos ir res -
pon sá ve is da pri va ti za ção.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na do ra He lo i sa He le na, V. Exª per mi te-me um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PDT – AL) –
Se na dor Se bas tião Ro cha, com mu i ta ale gria, vou
con ce der o apar te a V. Exª, mas an tes gos ta ria de ler
um do cu men to que diz:

“O Par la men to eu ro peu... apro vou uma
re so lu ção com for tes crí ti cas... à fal ta de
ações con cre tas para a pre ser va ção da flo -
res ta ama zô ni ca.”... “Não en ten de mos a de -
mo ra do Go ver no bra si le i ro em ace i tar o au -
xí lio in ter na ci o nal”,... o epi só dio de Ro ra i ma
de i xou cla ro – pa la vras ofi ci a is do Par la men -
to Eu ro peu – que o Bra sil não con se gue en -
fren tar es ses pro ble mas so zi nho”.

“Entre as quin ze me di das elen ca das
pelo do cu men to,... está uma so li ci ta ção ao
G-8... que pro po nha me di das con cre tas, a
fim de agir con jun ta men te com as Na ções
Uni das para lu tar mais efi caz men te con tra a
ex plo ra ção abu si va e ile gal da flo res ta ama -
zô ni ca”. “Só o Go ver no bra si le i ro não é su fi -
ci en te. Por isso, va mos pro por uma aju da
in ter na. A Ama zô nia não é um pro ble ma só
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do Bra sil. Mas um pro ble ma da hu ma ni da -
de...”, afir ma va o re pre sen tan te do Par la -
men to Eu ro peu. 

Re cen te men te, como para fa zer eco
ao ex-Primeiro-Ministro bri tâ ni co, John Ma -
jor, que já ha via pro cla ma do: “as na ções de -
sen vol vi das de vem es ten der os do mí ni os da 
lei ao que é co mum de todo o mun do”.

A Se cre tá ria de Esta do dos Esta dos
Uni dos, Ma de le i ne Albright afir mou ta xa ti va -
men te que “quan do o meio am bi en te es ti ver 
em pe ri go, não há fron te i ras”.

Con ce do o apar te ao Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na do ra He lo i sa He le na, que ro apla u dir o dis cur so de
V. Exª. Como ho mem da Ama zô nia, gos ta ria de co la -
bo rar com seu pro nun ci a men to e, em nome do Ama -
pá, Esta do da fron te i ra nor te do Bra sil, em ple na Flo -
res ta Ama zô ni ca, di zer que con cor do com a abor da -
gem fe i ta por V. Exª. Já fiz des ta tri bu na, nos anos an -
te ri o res à che ga da de V. Exª a esta Casa, no mí ni mo
meia dú zia de pro nun ci a men tos com o mes mo teor,
men ci o nan do os mes mos fa tos. Enten do que V. Exª,
opor tu na men te, traz a esta Casa o tema. Ou tros Se -
na do res tam bém o fi ze ram, como o Se na dor Tião Vi a -
na, que con se guiu re a li zar um se mi ná rio so bre a
ques tão na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal do Se na do. To dos os que acom pa nham a 
po lí ti ca no mun do sa bem que os pa í ses ri cos têm uti li -
za do, como mo ti va ção para in ter ven ção nas ou tras
na ções, da ques tão hu ma ni tá ria; e, para nós, está
mu i to cla ro que, no fu tu ro, a ques tão am bi en tal será
tam bém uti li za da como mo ti va ção para esse tipo de
in ter ven ção mi li tar nos de ma is pa í ses. A Ama zô nia é,
de fato, um alvo, um foco pela co bi ça que des per ta
nos pa í ses es tran ge i ros. O que que ria acres cen tar ao 
dis cur so de V. Exª – e digo isto por que não a ou via
des de o co me ço, por tan to, não sei se este tema já foi
abor da do – é que o Go ver no bra si le i ro, no meu en ten -
di men to, tam bém é co-responsável, já que, de cer ta
for ma, se omi te no tra ta men to de al guns pro ble mas
gra ves da Ama zô nia, in clu si ve na ques tão da in -
fra-estrutura. Se te nho dis cor dân ci as com os pa í ses
ri cos e com as ONGs, isto se evi den cia quan do os
ouço fa lar so bre “um pro je to de in fra-estrutura para a
Ama zô nia”. Qu an to à de vas ta ção, con cor do ple na -
men te com V. Exª: de ve mos to dos ser con trá ri os a
ela, de ve mos pre ser var o meio am bi en te e ten tar ga -
ran tir, den tro da qui lo que é ne ces sá rio, o equi lí brio, a
har mo nia en tre o meio am bi en te e uma vida de qua li -

da de para o ser hu ma no; to da via, na ques tão da in -
fra-estrutura, acre di to que o Go ver no bra si le i ro peca,
o Go ver no bra si le i ro erra, por que de ve ria pro ver a
Ama zô nia de re cur sos de in fra-estrutura. Vale sa li en -
tar que ali, na fron te i ra en tre o Ama pá e a Gu i a na
Fran ce sa, um De par ta men to da Fran ça, está sen do
cons tru í da uma es tra da no meio da flo res ta, e nin -
guém está re cla man do. Então, por que quan do se
pen sa, no Bra sil, na cons tru ção de uma hi dro via ou
de uma ro do via que ve nha a pro ver a Ama zô nia de
me lho res con di ções para seu de sen vol vi men to,
numa ini ci a ti va pela qual o Go ver no bra si le i ro pos sa
dar con di ções a que o ho mem do cam po bus que e
con quis te uma me lhor qua li da de de vida, as ONGs
re cla mam? É com isso que não con cor do. A mi nha di -
ver gên cia com as ONGs e com os go ver nos dos pa í -
ses de sen vol vi dos nes sa ques tão am bi en tal está em
que eles pre ten dem pri var o Bra sil, pri var a Ama zô nia
de con di ções ide a is a ga ran tir o seu de sen vol vi men -
to, a me lho ria da qua li da de de vida do povo que ha bi -
ta a Ama zô nia. Vol to a di zer: quan to à ques tão da de -
vas ta ção am bi en tal, pal mas para V. Exª, por que con -
cor do ple na men te com o seu po si ci o na men to. Esta va 
na re u nião da Co mis são, onde, in clu si ve, ten tei co la -
bo rar com a Se na do ra Ma ri na Sil va ob je ti van do re -
ver ter aque la si tu a ção, o que, in fe liz men te, não foi
pos sí vel. Espe ro que o Con gres so der ru be o que foi
apro va do, mo di fi can do a si tu a ção cri a da, para que
pos sa mos, en tão, dar uma con tri bu i ção no sen ti do de 
que o Bra sil con ti nue bus can do a me lho ria da qua li -
da de de vida do seu povo, pre ser van do, den tro do ne -
ces sá rio, o nos so meio am bi en te.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Aca to o apar te de V. Exª, ain da por que não te nho dú -
vi das – in clu si ve já o re gis trei no iní cio do meu pro -
nun ci a men to – da par ti ci pa ção de V. Exª e da Se na -
do ra Ma ri na Sil va na pro mo ção de um de ba te ex tre -
ma men te im por tan te so bre a pos si bi li da de do de sen -
vol vi men to sus ten tá vel, do ma ne jo res pon sá vel da
flo res ta, das pos si bi li da des de ge ra ção de em pre go,
ren da e da pro du ção de ali men tos. Por tudo isso, sin -
to-me ex tre ma men te con tem pla da pelo de ba te re a li -
za do por V. Exª e pela Se na do ra Ma ri na Sil va.

Ape nas não po de ria de i xar de tra zer a esta
Casa a gi gan tes ca pre o cu pa ção que te nho em re la -
ção ao ne ces sá rio de ba te so bre a so be ra nia na ci o -
nal. To dos sa be mos que os nor te-americanos já es -
tão au to ri za dos a ins ta lar ba ses mi li ta res na Amé ri ca
La ti na: as sim foi no Equa dor e está qua se as se gu rada
a au to ri za ção pelo Go ver no pe ru a no. Tam bém sa be -
mos que exis tem apro xi ma da men te cem ma ri ners
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ame ri ca nos sen do mo bi li za dos em ter ri tó rio pe ru a no
com a cri a ção de uma es co la de ope ra ções ri be i ri -
nhas, em con vê nio com a Ma ri nha de Gu er ra do Peru, 
além de vá ri as ou tras au to ri za ções em ou tros lo ca is.
Há tam bém a in ter ven ção mi li tar na Co lôm bia com a
des cul pa do com ba te à guer ri lha ou ao nar co trá fi co –
ou tra gi gan tes ca ir res pon sa bi li da de. Di an te de tudo
isso, co men ta va com o Se na dor Tião Vi a na que de -
ve mos, ain da jun to à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, dis cu tir que pa pel terá a se cre -
ta ria que está para ser cri a da, uma ins ti tu i ção com
vida pró pria.

Qu an to ao Tra ta do da Ama zô nia, sou com ple ta -
men te fa vo rá vel, bem como quan to a vá ri os tra ta dos
que o Bra sil as si na e à sua for ma de ope ra ci o na li zar
es ses tra ta dos; to da via, pre ci sa mos sa ber, efe ti va -
men te, como essa ins ti tu i ção ope ra rá, mes mo por que 
o Bra sil já ofe re ceu um es pa ço de 330m² no pré dio do 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e se dis pôs a ar -
car com 35% dos gas tos para ma nu ten ção do or ga -
nis mo. Até aí tudo bem! Con tu do, de cla ra ções fo ram
fe i tas que, no mí ni mo, ser vem para fi car mos aten tos:
“Não po de mos con si de rar o acor do que te mos como
um es cu do con tra o mun do, mas como uma for ma de
in te ra gir com a co mu ni da de in ter na ci o nal”. “A se cre -
ta ria a ser cri a da e cons ti tu í da por to dos os pa í ses
que in te gram a Ama zô nia terá per so na li da de ju rí di ca
pró pria e in ter na ci o nal, com per mis são para as si nar
acor dos com ins ti tu i ções in ter na ci o na is e com di re i to
a voz nos fó runs, po den do to mar em prés ti mos in ter -
na ci o na is em seu pró prio nome”. Então, sa be mos o
que isso pode sig ni fi car.

Qu e re mos sa ber se as de ci sões se rão to ma das
por con sen so ou por ma i o ria, pois sa be mos a pres são 
mons tru o sa que os Esta dos Uni dos e a Co mu ni da de
Eu ro péia exer cem so bre os pa í ses po bres da Amé ri -
ca La ti na e como fun ci o nam es sas ins tân ci as de de ci -
são in ter na ci o nal. Então, não po de mos de i xar de lado 
a dis cus são em tor no da so be ra nia na ci o nal, que já
vem sen do gol pe a da a todo mo men to em fun ção da
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral, que não tem
como re qui si to ir re nun ciá vel a mes ma so be ra nia na -
ci o nal; tem, sim, como re qui si to in fa me e pró prio a
sub ser viên cia ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, que ro me so mar ao pro nun ci -

a men to de V. Exª e acres cen tar que, além da ir res -
pon sa bi li da de quan to à apro va ção des se pro je to na
for ma como está na Co mis são Mis ta, há de ser re gis -
tra da a for ma como se deu essa apro va ção. O Go ver -
no con se guiu se su pe rar. Até o pre sen te mo men to,
te mos vis to se rem uti li za dos, como mo e da de tro ca
no Con gres so, car gos nos Esta dos, li be ra ção de ver -
bas e co i sas do gê ne ro. A prá ti ca ago ra é a de ins ti tu -
ir, tam bém como mo e da de tro ca, a Ama zô nia bra si le -
i ra e o que res ta da Mata Atlân ti ca. Qu an to ao fato, o
que se pode di zer é que, de po is da vo ta ção, o Pre si -
den te da Re pú bli ca dis se que iria ve tar o pro je to, ten -
tan do as sim, apa ren te men te, trans fe rir a res pon sa bi -
li da de ou a ir res pon sa bi li da de da de ci são para o Con -
gres so Na ci o nal. O Go ver no po de ria, se qui ses se, ter
evi ta do a vo ta ção da ma té ria na Co mis são, mas não
o fez com medo de que a Ban ca da ru ra lis ta, à no i te,
vo tas se con tra o sa lá rio mí ni mo pro pos to pelo Go ver -
no, em uma de mons tra ção ine quí vo ca de que a ma i o -
ria e as Li de ran ças do Go ver no de i xa ram que se co -
me tes se aque la ir res pon sa bi li da de na Co mis são Mis -
ta que ana li sa va a MP. Ou seja: não qui se ram des -
per tar na Ban ca da ru ra lis ta, que es ta va se em pe -
nhan do bas tan te na vo ta ção da que le pa re cer do De -
pu ta do, al gu ma von ta de de se co lo car con tra o Go -
ver no na vo ta ção da pro pos ta do sa lá rio mí ni mo. Até
esse fato, Se na do ra He lo i sa He le na, por si, de mons -
tra a ir res pon sa bi li da de do Go ver no, in de pen den te -
men te do mé ri to do pro je to – e con cor do ple na men te
com a aná li se de V. Exª. Con tu do, as cir cuns tân ci as
em que se deu a apro va ção da ma té ria evi den ci am a
ir res pon sa bi li da de do Go ver no bra si le i ro e de suas Li -
de ran ças no Con gres so Na ci o nal. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Emi nen te Se na dor José Edu ar do Du tra, com par ti lho
in te i ra men te do pen sa men to de V. Ex.ª, até por que
nada mais ver go nho so para o Con gres so Na ci o nal e
para o povo bra si le i ro do que o Pre si den te da Re pú -
bli ca di zer pu bli ca men te que trá fi co de in fluên cia é
algo le gí ti mo, nor mal. Foi isto o que Sua Exce lên cia
fez quan do es ta be le ceu, como mo e da de tro ca nas
vo ta ções, quer seja a no me a ção para car gos no Go -
ver no, quer seja a dis cus são e vo ta ção do Có di go
Flo res tal, ou seja lá o que for. Aliás, os res quí ci os da
Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, que tan to re i vin di cam
con tra o Mo vi men to dos Sem-Terra, de ve ri am ser
apli ca dos con tra Sua Exce lên cia, o qual fez gra ves
ame a ças ao fun ci o na men to das ins ti tu i ções, pon do
efe ti va men te em ris co a in te gri da de ter ri to ri al e a so -
be ra nia na ci o nal.
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O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mi -
te-me V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na do ra He lo i sa
He le na?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Com mu i ta ale gria, ilus tre Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Se na do ra He lo i sa He le na, se o Se na do Fe de ral fos se 
um so da lí cio em que im pe ras se a cons ciên cia li vre e
de sem ba ra ça da dos re pre sen tan tes do povo que
aqui se as sen tam, V. Exª, in du bi ta vel men te, se ria
uma sen ti ne la avan ça da, com sua bra vu ra, seu de no -
do, sua gar ra, sua von ta de de de fen der o que res ta
ain da do nos so ve lho Bra sil. Para mim, não é sur pre -
sa al gu ma o que está acon te cen do. Sur pre sa no sen -
ti do de que, fi nal men te, em al gu ma co i sa pa re ce que
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem co e -
rên cia. Dis se Sua Exce lên cia que no Bra sil – e es cre -
veu, nos tem pos de sua lu ci dez – ia se for man do o an -
ti-estado na ci o nal. Indús tri as e ban cos es tran ge i ros
iam se ali an do com po lí ti cos na ci o na is e co mer ci an -
tes na ci o na is, com for ne ce do res de par ques e pe ças,
com o Exér ci to na ci o nal. Então, ia se cons ti tu in do no
Bra sil o an ti-estado na ci o nal, que está avan çan do a
pas sos lar gos, nes ses tem pos em que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so co man da o Bra sil, pre si -
de os nos sos des ti nos para o pior, como nós es ta mos
ven do. V. Exª, com mu i ta pre ci são, aca ba de apon tar
mais essa bre cha que que rem abrir no Bra sil. Qu an do 
se pro põe que 50% das flo res tas e da Flo res ta Ama -
zô ni ca po dem ser der ru ba das pe las ma de i re i ras na ci -
o na is e in ter na ci o na is, o que se está fa zen do é cri an -
do jus ta men te a des cul pa para a eta pa se guin te, essa 
que V. Exª, com mu i ta pre ci são, aca bou de apon tar e
de de nun ci ar. Au to ri zar mos 50%, eles der ru bam 60%
ou 70%. Aí, vêm os po de res in ter na ci o na is, o im pe ri a -
lis mo ex ter no, di zen do que o Bra sil não pode fi car
como ad mi nis tra dor da Ama zô nia e que não pode ter
a so be ra nia so bre a re gião, por que ele está des tru in -
do a Ama zô nia. Esse é um pas so se gu ro e cer to para
aca bar mos de vez com a Ama zô nia, dan do o pre tex to 
que eles que rem para re a li zar o que V. Exª apon tou e
que já foi con fes sa da men te de cla ra do por vá ri as au -
to ri da des in ter na ci o na is: a in va são e o do mí nio cres -
cen tes so bre a Ama zô nia. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, in for mo que o tem po de V. Exª já 
ul tra pas sou em cin co mi nu tos e peço aos apar te an tes 
que se jam bre ves, por que há ou tros ora do res ins cri -
tos.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, se rei bre ve, por que o seu tem po 
já se es go tou, mas não po de ria de i xar de pa ra be ni zar 
V. Exª por esse im por tan te pro nun ci a men to, tra zen do
a sua in dig na ção, que tam bém é a de to dos nós. Fe -
liz men te, aca ba mos de se pul tar esse pro je to ne fas to,
en ter ran do-o jun to com o ipê.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Com o ipê-roxo, de ra i va!

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Só es -
tou pre o cu pa do que a có pia do pro je to se pul ta da jun -
to com o ipê pos sa ma tar a ár vo re, tão ruim que ele é.
Enfim, va mos tor cer para que a ár vo re so bre vi va,
cres ça e seja fron do sa e re pre sen te a nos sa vi tó ria
em re la ção a esse pro je to que con se gui mos der ro tar.
Nes te País, ain da bem que há al gu mas pes so as que
de fen dem a nos sa so be ra nia, mas não pára de ha ver
aque les que sem pre es tão pre pa ran do os gol pes, fa -
zen do acor dos es pú ri os, cons pi ran do con tra o Bra sil.
Ago ra, co me ça tam bém a tra mi tar um pro je to para
pri va ti zar, a pe di do do FMI, de fi ni da na Cláu su la 27,
cons tan te do Acor do do FMI, a ques tão do sa ne a -
men to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – E
das hi dre lé tri cas.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Sim,
mas o que está por trás não é só o sa ne a men to, mas
tam bém as hi dre lé tri cas e as nos sas águas, o que é
pior.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – E a
ven da das ações da Pe tro brás.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Pois é. 
Por aí es tão sem pre aque les que con si de ro os ven di -
lhões da pá tria, sem pre tra i do res, fa zen do acor dos na 
ca la da da no i te, ten tan do aca bar com o res tou do
nos so pa tri mô nio e da nos sa so be ra nia. Qu an to à
ques tão da ame a ça dos Esta dos Uni dos de in ter ven -
ção na Amé ri ca La ti na – e já está in ter vin do –, foi
apro va da no Con gres so ame ri ca no uma ver ba de
U$1,6 bi lhão jus ta men te para isso. Di zem que o ob je -
ti vo é com ba ter o nar co trá fi co na Co lôm bia, mas na
ver da de que rem pe ne trar na Ama zô nia para mon tar
suas ba ses de apo io e com ba ter a guer ri lha da Co -
lôm bia, que os está in co mo dan do. É isso que eles
que rem fa zer. Na épo ca dos go ver nos mi li ta res, era a
cha ma da Ope ra ção Con dor, que, na ca la da da no i te,
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eli mi na va os opo si to res. Assim ma ta ram os
ex-Presidentes João Gou lart e Jus ce li no Ku bits -
check, o ge ne ral Car los Pra tes e sua es po sa, o
ex-Ministro Orlan do Le til liêr e a sua se cre tá ria e ou -
tros. E fo ram por aí afo ra, eli mi nan do to dos os opo si -
to res. Hoje, eles fa zem de ou tra for ma, mas são os
mes mos que tra mam con tra a nos sa so be ra nia, con -
tra o povo da Amé ri ca La ti na, es cra vi za do pelo im pe -
ri a lis mo. Infe liz men te, te mos go ver nan tes que não
têm ver go nha na cara e man têm-se ajo e lha dos, lam -
ben do as bo tas dos im pe ri a lis tas. Mu i to obri ga do,
com pa nhe i ra. Fe li ci to V. Exª pelo pro nun ci a men to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o pro nun ci a men to de V. Exª, Se na dor Ge -
ral do Cân di do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que
não de ve ría mos mais ter ne nhum es tar re ci men to di -
an te dos fa tos por que, efe ti va men te, não são fa tos
no vos.

Re cor do-me do iní cio da ir res pon sa bi li da de na
Ama zô nia e tam bém do Se na dor La u ro Cam pos, cer -
ta vez, fa lan do so bre o Pro je to Si vam. Quem não se
lem bra do pro je to ile gal e imo ral, mon ta do para en tre -
gar a uma em pre sa nor te-americana a ges tão? Quem 
não se lem bra, in clu si ve, de ou tra em pre sa ame ri ca -
na – E.E. Systems –, con tra ta da para com par ti lhar
ser vi ços de es pi o na gem com uma ou tra em pre sa,
tam bém ame ri ca na, que ti nha como pre si den te um
co ro nel re for ma do do Exér ci to dos Esta dos Uni dos,
com in for ma ções pri vi le gi a das e si gi lo sas?

Sr. Pre si den te, não sei até onde o Con gres so
Na ci o nal fará ver go nho sa men te par te des se pro ces -
so de gol pes con tra a so be ra nia na ci o nal. Re al men te, 
não en ten do até quan do o Con gres so Na ci o nal de i xa -
rá o Go ver no Fe de ral fa zer des te País o que quer.
São tan tos os fa tos e tan tas as ações ob je ti vas fe i tas
con tra a so be ra nia na ci o nal, como se o Bra sil per ten -
ces se ao Pre si den te da Re pú bli ca. Não per ten ce,
como tam bém não per ten ce a ne nhum par ti do po lí ti co 
iso la da men te, e, sim, ao povo bra si le i ro, que, nes se
caso, tem de ser res pe i ta do, ao me nos nos li mi tes
que a Cons ti tu i ção, apro va da pelo Con gres so Na ci o -
nal, exi ge.

Assim, de i xo mais uma vez esse pro tes to, para
que o Go ver no Fe de ral e a Ban ca da ru ra lis ta não
cons pi rem mais ain da con tra a so be ra nia na ci o nal,
como es tão fa zen do, a par tir do mo men to que des mo -
ra li zam mu i to mais a pos si bi li da de de o Bra sil dar
con ta da sua ges tão am bi en tal, pos si bi li tan do que os
in te res ses dos Esta dos Uni dos e do Par la men to Eu -

ro peu em in va dir efe ti va men te a Ama zô nia se jam
con so li da dos.

É só, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, 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. Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma pela Li de ran ça
do PFL.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do Ora dor.) – Pri me i ra men te, cum pri -
men to a Se na do ra He lo i sa He le na, pois, como já fui
an da ri lho da Ama zô nia numa épo ca da mi nha vida,
sin to a an gús tia que sen tem ela, a Se na do ra Ma ri na
Sil va e ou tros que per ten cem à Ama zô nia quan do al -
gum fato ame a ça a es ta bi li da de eco ló gi ca que aque la 
re gião re pre sen ta para to dos os bra si le i ros e – por
que não di zer – para aque les que vi vem em nos so
uni ver so.

O que me traz a esta tri bu na, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, são no tí ci as ve i cu la das em ór -
gãos da Impren sa en vol ven do o meu nome num su -
pos to bi lhe te que a mim se ria des ti na do pelo em pre -
sá rio Fá bio Mon te i ro de Bar ros, atu al men te pre so de -
vi do a acu sa ções de des vio de di nhe i ro pú bli co por
meio do su per fa tu ra men to da obra de uma nova sede
para o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo.

Re pu dio ve e men te men te o que foi di vul ga do.
Tais pu bli ca ções ti ve ram ori gem numa úni ca fon te jor -
na lís ti ca por in ter mé dio de uma agên cia no ti ci o sa e
aten tam con tra a ver da de. Obje ti va ram ape nas in clu ir 
in de vi da men te o meu nome na ava lan che de de nún -
ci as sur gi das con tra a re fe ri da obra.

Escla re ço e en fa ti zo que não exis te ne nhu ma
emen da de mi nha au to ria re la ti va men te àque la obra.
Exis te, isto sim, uma emen da de au to ria da Ban ca da
pa u lis ta de 1998. Aliás, te nho em mão uma car ta que
re ce bi hoje do an ti go Co or de na dor da Ban ca da pa u -
lis ta no Con gres so Na ci o nal, o en tão De pu ta do Fe de -
ral Hé lio Cé sar Ro sas, nos se guin tes ter mos e com
tre chos gri fa dos ou re al ça dos pelo pró prio au tor:

Caro Se na dor Tuma,
Como co or de na dor da Ban ca da pa u lis -

ta no Con gres so Na ci o nal nas Le gis la tu ras
de 95 a 98 até ja ne i ro de 1999 e aten den do
à so li ci ta ção do ilus tre Se na dor, que ro pres -
tar os se guin tes es cla re ci men tos:

1 – Na es co lha das emen das co le ti vas
de São Pa u lo, para in clu são no or ça men to
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anu al, V. Exª sem pre teve po si ção mar can te 
como in tran si gen te de fen sor do INCOR e do 
He mo cen tro [que pra ti ca men te é o cen tro
de re fe rên cia so bre o pro ble ma do san gue.]

2) A emen da do TRT, que ti nha tam -
bém o seu apo io, Era Con sen su al na Ban -
ca da, que en ten dia que essa emen da era
pri o ri tá ria por ra zões que es tão ex pos tas
nos pro nun ci a men tos con sig na dos nas Atas 
que es tão ar qui va das na Co mis são de
Orça men to.

[Ne nhum pro nun ci a men to fiz eu. Estou 
len do a car ta do Co or de na dor da Ban ca da.]

3) Cabe acres cen tar que a obra do
TRT na épo ca ti nha apro va ção do TCU e a
Ban ca da Pa u lis ta sem pre e ape nas ten ta va
ga ran tir os re cur sos so li ci ta dos no or ça men -
to en vi a do pelo Exe cu ti vo. Nos exer cí ci os
de 1995 a 1999 o va lor to tal en vi a do pelo
Exe cu ti vo era su pe ri or ao va lor que a Ban -
ca da pa u lis ta con se guiu man ter no or ça -
men to apro va do.

Re i te ran do o res pe i to que sem pre tive
pela atu a ção par la men tar de V. Exª, co lo -
co-me a sua dis po si ção para qua is quer es -
cla re ci men tos adi ci o na is.

16/05/2000
(a) Hé lio Cé sar Ro sas.

Fica cla ro que toda a Ban ca da, in de pen den te -
men te de par ti do po lí ti co, as si nou a emen da. Aliás,
es sas in for ma ções, por al guns in te res ses, fo ram le -
van ta das na Co mis são de Orça men to, a fim de ten tar
nos en vol ver du ran te as apu ra ções da CPI. Fi cou cla -
ro que ape nas os De pu ta dos e Par la men ta res pa u lis -
tas as si na ram a emen da co le ti va da Ban ca da para
vá ri os itens. As úl ti mas fo ram vo ta das e clas si fi ca das
na or dem de in te res se dos Par la men ta res. E, nos úl ti -
mos dois ou três anos, não foi apre sen ta da ne nhu ma
do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho.

Cre io que o Incor e o He mo cen tro con ti nu am a
ser ór gãos do Hos pi tal das Clí ni cas da Fa cul da de de
Me di ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo e não de um
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho. Já dis se ao Se na dor
Tião Vi a na, por mais de uma vez, que é im por tan te a
nos sa luta a fa vor da área de sa ú de. E sem pre que for 
pos sí vel apre sen tar uma emen da, fá-lo-ei, pois o sis -
te ma de sa ú de é sem pre ca ren te de qual quer real.

Cha mo ao tes te mu nho o Se na dor Tião Vi a na,
por que é um dos ba lu ar tes na luta pela me lho ra da
sa ú de. E, hoje, da tri bu na, S. Exª fa lou da luta de seu

ir mão à fren te do Go ver no do Acre. Des cul pe-me se
cha mo V. Exª como tes te mu nha, se na dor Tião Vi a na.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é fá cil
ima gi nar quan to es pan to e re vol ta sen ti ao to mar co -
nhe ci men to do as sun to. sex ta-feira úl ti ma, dia 12,
atra vés de te le fo ne ma de um re pór ter do Jor nal do
Bra sil, que, por vol ta de me ia-noite, me lo ca li zou em
Re ci fe, onde ain da me acha va após re u nião ha vi da
com o ilus tre Pre fe i to lo cal. Já es ta va re co lhi do ao
quar to do ho tel, e fi quei pas mo com o que ouvi. Mas,
pou co pude fa zer, ape sar da re vol ta.

O que ele me di zia? Que te ria sido en con tra do
com a do cu men ta ção apre en di da do prin ci pal en vol -
vi do no des vio de ver ba, o ci da dão Fá bio, um bi lhe te
para o Se na dor T., sem as si na tu ra. Ele leu o bi lhe te.
Eu dis se que aqui lo era um ab sur do, que era plan ta do 
e que eu não po dia ace i tar, mas que ao che gar a São
Pa u lo to ma ria co nhe ci men to de tudo.

Che guei a São Pa u lo e fui di re to à Po lí cia Fe de -
ral para sa ber que bi lhe te era aque le. O pró prio de le -
ga do que pres tou in for ma ção a ou tros re pór te res que
não aque le, que ti nha sido pri vi le gi a do, dis se que não
ha via ne nhum bi lhe te apre en di do. Per gun tei-lhe:
“Como não há bi lhe te apre en di do se o jor na lis ta me li -
gou?” Como ti nha lido o jor nal do sá ba do e não ti nha
vis to nada pu bli ca do, fi quei meio na dú vi da. Co nhe ço
o re pór ter há mu i to tem po; não te nho ne nhu ma ra zão
para sus pe i tar de que ele ti ves se có pia ou o pró prio
bi lhe te em mão. Então, exi gi pron ta men te que fos se
es cla re ci do esse pro ble ma. Aí apa re ceu o bi lhe te,
com mais al gu mas de ze nas de do cu men tos, na se -
gun da-feira, e o auto de apre en são co me çou da par te 
que fal ta va ser la vra do on tem. Por tan to, ain da não te -
nho co nhe ci men to ofi ci al do bi lhe te.

Isso faz com que nos re vol te mos. Por quê? Por -
que essa si tu a ção da emen da foi le van ta da du ran te a
CPI do Ju di ciá rio; vá ri os par la men ta res ex pli ca ram
que a as si na ram por se tra tar de emen da de Ban ca -
da, in de pen den te de par ti do, pois foi co le ti va. Vá ri os
par la men ta res ofe re ce ram a mo ti va ção que os le vou
a as si nar.

O que mais cho ca-me é eles es tra nha rem o fato
de o pró prio au tor, que se ria o Fá bio, au to de nun ci -
ar-se em re la ção aos te le fo ne mas ao Juiz Ni co lau,
com quem eu ti nha uma re la ção fun ci o nal. Qu e ro que
todo mun do sa i ba que o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba -
lho é um ór gão fe de ral, por tan to, pode, a qual quer
tem po, re qui si tar for ça à Po lí cia Fe de ral, para o exer -
cí cio li vre da ati vi da de do tri bu nal. Eu era di re tor, era
su pe rin ten den te em São Pa u lo e, a todo ins tan te, ele,
ou ou tro pre si den te do Tri bu nal, cha ma va-me para
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dis cu tir al gum as sun to que era im por tan te no in te res -
se da apli ca ção da Jus ti ça do Tra ba lho.

Então, lá eu es ta va pre sen te e con ver sa va com
to dos os ju í zes. E sem pre há um ou ou tro juiz que
aqui vem re i vin di car al gu ma co i sa para o seu tri bu nal, 
que é a Casa dos Re pre sen tan tes do Esta do. Te mos
essa obri ga ção, esse re la ci o na men to fun ci o nal. Nun -
ca ne guei; a CPI achou que não ha via ra zão al gu ma
para co lher qual quer tipo de ex pli ca ção. Se ria até in -
ju ri o so ima gi nar e co lo car em dú vi da um ci da dão que
tem a vida tri lha da pela se ri e da de por que re ce beu ou
deu te le fo ne mas para uma au to ri da de, agen te pú bli -
co, pre si den te, cor re ge dor de um tri bu nal, que pos te -
ri or men te mos trou-se in com pa tí vel com a fun ção por
ha ver, ver go nho sa men te, se en vol vi do com o cri me
or ga ni za do no des vio de di nhe i ro.

Assim, gos ta ria de de i xar isso cla ro aos meu Pa -
res, por res pe i to a esta Casa. Não es tou me ex pli can -
do, pois não devo ex pli ca ção. Mas cre io ser mi nha
obri ga ção re la tar os fa tos em si nal de pro tes to pelo
que ocor reu. Agra de ço a aten ção de V. Exas.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
no bre Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Ro -
meu Tuma, gos ta ria ape nas de re gis trar a sur pre sa
quan do li um jor nal diá rio de hoje que fa zia ci ta ção a
esse pos sí vel bi lhe te. Afir ma va “Se na dor T”, não es -
pe ci fi ca va, o que pa re ceu es tra nho, pois não acre di to
na es pon ta ne i da de dos fa tos, nos fe nô me nos que
ocor rem de ma ne i ra tão bem lo ca li za da e di ri gi da. Vi -
ve mos um mo men to de li ca do de apu ra ções em re la -
ção à cor rup ção do TRT de São Pa u lo. O Se na do Fe -
de ral tem de mons tra do ab so lu ta ma tu ri da de na con -
du ção do caso, tem pro cu ra do agir à luz da cons ciên -
cia éti ca, da lei que nos ro de ia, que nos faz se guir e
de ter mi na obe diên cia, que é o Re gi men to Inter no.
Acre di to que V. Exª está mu i to vul ne rá vel a ata ques
mu i to bem pla ne ja dos que pos sam ocor rer pela con -
di ção de Cor re ge dor da Casa e pela fun ção que ocu -
pa de in ves ti ga dor na tu ral que lhe é atri bu í da den tro
de uma co mis são. Assim, acre di to que o fato não
deve sur pre en der mu i to V. Exª. Sur pre en de, sim, a
nós, que es ta mos um pou co fora do im pas se de uma
in ves ti ga ção do Se na do Fe de ral. A Se na do ra He lo i sa 
He le na lem bra mu i to bem que, quan to à emen da co -
le ti va, até o Par ti do dos Tra ba lha do res as si nou-a,
por que não im pu ta pos si bi li da de de dú vi da quan to a
uma ação éti ca que nós te nha mos tido den tro da Co -
mis são de Orça men to em toda a nos sa tra je tó ria, e,

por tan to, não de ve ria pa i rar qual quer dú vi da quan to a 
sua in de pen dên cia e a sua re ti dão na con du ção da
Co mis são de Orça men to. Qu e ro re gis trar mi nha so li -
da ri e da de, por que V. Exª me re ce res pe i to de todo o
Se na do Fe de ral e o apo io para con ti nu ar como cor re -
ge dor, de fen der o Re gi men to Inter no e de sen vol ver
as in ves ti ga ções ne ces sá ri as a fa vor da ima gem da
Casa pe ran te o Bra sil.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço a
V. Exª e à Se na do ra He lo i sa He le na pela le al da de
com a ver da de, pois não ti ve ram ne nhu ma di fi cul da -
de em in for mar que o PT as si nou a emen da. O Se na -
dor Su plicy já ha via de cla ra do isso, mas nem por isso
de i xou de cum prir sua obri ga ção e exi gir a apu ra ção
dos fa tos re la ci o na dos ao des vio do di nhe i ro.

Con fio na Jus ti ça, que tem a res pon sa bi li da de
pela apu ra ção dos fa tos. Eu sei que as in ves ti ga ções
irão a fun do, e os res pon sá ve is te rão que res ti tu ir o di -
nhe i ro e, se Deus qui ser, ir para a ca de ia.

Con ti nuo a le i tu ra: 
Ao re tor nar a São Pa u lo, no dia se guin te, quis

sa ber mais so bre o apó cri fo bi lhe te. Fui in for ma do
pela Po lí cia Fe de ral de que o mes mo não ti nha as si -
na tu ra nem cons ta va do auto de apre en são de cor ren -
te do cum pri men to de man da do de pri são con tra Fá -
bio Mon te i ro. Fui in for ma do, pos te ri or men te, de que o 
“bi lhe te” es ta ria en tre cen te nas de do cu men tos en -
con tra dos num apar ta men to ocu pa do pelo mo to ris ta
do acu sa do, dan do a im pres são de que ali ha via sido
“plan ta do”. Tan to que, em meio a ta ma nha pa pe la da,
en tre qui los e qui los de do cu men tos, logo o “bi lhe te”
iria ser “des co ber to” de pron to, re pas sa do à im pren sa 
ime di a ta men te e dis tri bu í do, àque la hora, por uma
das prin ci pa is agên ci as de no tí ci as de âm bi to na ci o -
nal...

Por tan to, no bres Pa res, não po de ria ca lar-me di -
an te de pu bli ca ções tão cap ci o sas e sem fun da men to.
Te nho cer te za de que a Jus ti ça, a quem cabe apu rar os
as pec tos cri mi no sos im pu ta dos à obra do TRT pa u lis ta,
irá a fun do na in ves ti ga ção dos fa tos e, ao fi nal, terá
con di ções de res pon sa bi li zar to dos os cul pa dos. 

Era o que de se ja va co mu ni car. 

Mu i to obri ga do. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu Tuma, 
o Sr. Ro me ro Jucá, de i xa a ca de ira 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.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te Se na dor Ade mir Andra de, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, um nú me ro gran de de ae ro -
na u tas, ae ro viá ri os e tra ba lha do res do se tor de trans -
por tes aé re os en con tram-se nas de pen dên ci as do
Con gres so Na ci o nal. Estão vi si tan do o Se na do Fe de -
ral e as sis tin do à nos sa ses são. Tra zem uma men sa -
gem im por tan te aos Con gres sis tas so bre a cri se na
avi a ção bra si le i ra.

Os ae ro na u tas, ae ro viá ri os e tra ba lha do res da
avi a ção ci vil en ca mi nham a se guin te car ta para que
Se na do res e De pu ta dos fi que mos aten tos para a pro -
ble má ti ca por que pas sa esse im por tan te se tor da
eco no mia bra si le i ra:

Pre za do Par la men tar
Mais uma vez anun cia-se que a avi a -

ção co mer ci al bra si le i ra está em cri se. E
quem mais so fre com isso são os tra ba lha -
do res do se tor e os usuá ri os.

Nos úl ti mos anos, mais de de zes se is
mil ae ro viá ri os e ae ro na u tas per de ram seus
em pre gos (37% da mão de obra) e a ten -
dên cia é a de que mi lha res de ou tros pro fis -
si o na is se jam ali ja dos do mer ca do de tra ba -
lho nos pró xi mos me ses, se não hou ver ur -
gen te in ter rup ção des se pro ces so crí ti co.
Enquan to isso, as ta ri fas aé re as na ci o na is
pra ti cam um dos va lo res mais al tos do mun -
do.

Os trans por te aé reo do Bra sil sem pre
foi vis to como uma ati vi da de ca paz de cum -
prir um pa pel re le van te para o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, de in te gra ção e co e são
po lí ti ca do País, em vir tu de de suas di men -
sões con ti nen ta is. Deve ser con si de ra do,
tam bém, seu ca rá ter es tra te gi ca men te fun -
da men tal para o in cre men to de uma das po -
ten ci a li da des eco nô mi cas do Pais, que é o
tu ris mo. Mi lha res de em pre gos di re tos e in -
di re tos po de ri am sur gir a par tir do de sen vol -
vi men to do se tor. Ou tro dado fun da men tal é
que o mer ca do de avi a ção da Amé ri ca La ti -
na – em que o Bra sil tem po si ção des ta ca da 
– é o que tem mais con di ções de evo lu ir em 
todo o mun do. De acor do com o Se cre tá rio
de Trans por te dos Esta dos Uni dos, Rod ney
Sla ter, até 2010, o co mér cio aé reo da Amé -
ri ca La ti na e Ca ri be será para o seu País
um mer ca do ma i or do que o da Eu ro pa e da 
Ásia jun tos.

Ape sar de to das as po ten ci a li da des
dos se tor, a avi a ção bra si le i ra amar ga mais
um pe río do de gran de ins ta bi li da de. As qua -
tro gran des em pre sas do mer ca do – Va rig,
Vasp, TAM e Trans bra sil – têm dí vi das acu -
mu la das que já pas sam de R$7,5 bi lhões.

O se tor deve obri ga ções tra ba lhis tas –
como FGTS e Pre vi dên cia So ci al –, ta xas
ae ro por tuá ri as, le a sing  de ae ro na ves etc.

Ao mes mo tem po, po rém, cres ce o nú -
me ro de pas sa ge i ros e o fa tu ra men to das
em pre sas ae ro viá ri as. De acor do com da -
dos for ne ci dos pe las pró pri as com pa nhi as
no ano pas sa do, a TAM trans por tou qua se
oito mi lhões de pas sa ge i ros, re gis tran do um 
fa tu ra men to de R$1,29 bi lhão; a Va rig mo vi -
men tou dez mi lhões de pas sa ge i ros e fa tu -
rou R$4,4 bi lhões; a Trans bra sil teve um fa -
tu ra men to de apro xi ma da men te R$760 mi -
lhões, trans por tan do qua tro mi lhões e se is -
cen tas mil pes so as.

No en tan to, gran de par te do que as
em pre sas fa tu ra ram foi di re to para o ralo da
po lí ti ca ex tor si va do sis te ma fi nan ce i ro. 

Os tra ba lha do res, por sua vez, vêm
cum prin do ex cep ci o nal men te seu pa pel. O
cus to com pes so al na es tru tu ra de cus tos
ope ra ci o na is do se tor caiu pela me ta de – de 
35%, em 1989, para 18%, em 1999. Esses
nú me ros re ve lam que a pro du ti vi da de do
tra ba lho au men tou in ten sa men te na úl ti ma
dé ca da. 

A quem in te res sa esse es ta do de co i -
sas que in tran qüi li za tra ba lha do res, usuá ri -
os, em pre sá ri os, for ne ce do res e cre do res e
imo bi li za um se tor que tem ple nas con di -
ções de con tri bu ir efe ti va men te para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País? 

Sr. Par la men tar, nós das en ti da des re -
pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res do se tor
con si de ra mos que com pe te aos le gí ti mos
re pre sen tan tes da so ci e da de bra si le i ra no
Con gres so Na ci o nal to ma rem a ini ci a ti va de 
con vo car uma am pla dis cus são so bre o as -
sun to, an tes que mais la res bra si le i ros so -
fram con se qüên ci as ne ga ti vas des sa po lí ti -
ca que tem sido per ni ci o sa. 

Há cer ca de um ano, os tra ba lha do res
apre sen ta ram a pro pos ta de cri a ção de um
Fó rum Na ci o nal da Avi a ção Ci vil, que te ria
como prin ci pa is me tas a ela bo ra ção de um
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di ag nós ti co dos mo ti vos que, pe ri o di ca men -
te, co lo cam a avi a ção na ci o nal em cri se e
de ba ter e for mu lar uma po lí ti ca para o se tor. 

É inad mis sí vel des pen der re cur sos pú -
bli cos para sal var em pre en di men tos pri va -
dos sem que an tes haja a de fi ni ção de uma
po lí ti ca de trans por te aé reo vol ta da para os
in te res ses ge ra is dos agen tes do pro ces so.
Não é ad mis sí vel tam bém a pas si vi da de do
Go ver no Fe de ral, que se mos tra alhe io à
for te cri se que se aba te so bre a pro du ção
ae ro viá ria do País. 

Acre di ta mos que os Srs. Par la men ta -
res têm a gran de res pon sa bi li da de so ci al de 
pro mo ver um am plo e ur gen te de ba te so bre
a ques tão, cha man do para a mes ma mesa
de dis cus são to dos os par ti ci pan tes da ati vi -
da de eco nô mi ca, de modo que se jam apre -
sen ta das pro pos tas con cre tas no sen ti do de 
re vi ta li zar a avi a ção na ci o nal.”

Assi nam o Sin di ca to Na ci o nal dos Ae -
ro na u tas, o Sin di ca to Na ci o nal dos Ae ro viá -
ri os, o Sin di ca to Na ci o nal dos Ae ro por tuá ri -
os, a Fe de ra ção Na ci o nal dos Ae ro na u tas e
Ae ro viá ri os, a Fe de ra ção Na ci o nal dos Tra -
ba lha do res em Trans por tes Aé re os, a Con -
fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em
Trans por tes da CUT e a Cen tral Úni ca dos
Tra ba lha do res.

Gos ta ria de as si na lar, Se na dor Ro meu Tuma,
que se en con tram pre sen tes, além de re pre sen tan tes 
das ca te go ri as men ci o na das, a Srª Gra zi el la Bag gio,
Pre si den te do Sin di ca to dos Ae ro na u tas; o Sr. Pe dro
Azam bu ja, Pre si den te da Fe de ra ção dos Ae ro na u tas
e Ae ro viá ri os; a Srª Sel ma Bal bi no, Pre si den te Na ci o -
nal dos Ae ro viá ri os; o Sr. No ri val, Pre si den te da Fe -
de ra ção dos Tra ba lha do res Ae ro na u tas e Ae ro viá ri -
os; o Sr. Cláu dio E. Sil va, do Sin di ca to dos Ae ro na u -
tas do Rio Gran de do Sul. Estão pre sen tes na tri bu na
de hon ra após te rem sido re ce bi dos pelo Pre si den te
em exer cí cio do Se na do Fe de ral, Se na dor Ge ral do
Melo – uma vez que o Pre si den te Anto nio Car los Ma -
ga lhães está em vi a gem ao ex te ri or. 

O Se na dor Ge ral do Melo teve uma lon ga re u -
nião ago ra com eles, e, de pron to, ava li ou ser mu i to
im por tan te que haja, de fato, a cons ti tu i ção des te fó -
rum que pos si bi li te a par ti ci pa ção de to dos os in te res -
sa dos.

O Se na dor Ney Su as su na, Pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que re ce be rá os

mes mos di ri gen tes des sas en ti da des, hoje, às
19h15min, trans mi tiu-me que foi apro va do o re que ri -
men to para a pre sen ça na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos dos pre si den tes das em pre sas Va rig,
Vasp, Trans bra sil e TAM; que esta foi mar ca da para
da qui a duas se ma nas e que nes ta re u nião es ta rão
tam bém pre sen tes os re pre sen tan tes do DAC, do
BNDES, do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca, do Mi nis té rio
da De fe sa – o Co man dan te da Ae ro náu ti ca já es te ve
aqui e po de rá vol tar. Nes ta oca sião, tam bém os ae ro -
na u tas e ae ro viá ri os te rão di re i to à pa la vra. Será
como um pri me i ro pas so efe ti vo na cons ti tu i ção des -
se fó rum.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se rei bre ve,
pois te nho uma re u nião na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e es tou sen do cha ma do. Mas nem sei se
devo cum pri men tar V. Exª por tra zer esse as sun to ao
Ple ná rio, por que é sé rio, amar go tra zer pro ble mas
como esse. Te nho cer te za de que o Se na dor Ge ral do
Melo fa lou em nome do Se na do, quan do aten deu aos
pos tu lan tes que aqui com pa re cem na es pe ran ça des -
se fó rum. Como ci da dão bra si le i ro, que, por tan tas e
tan tas ho ras, es ti ve vo an do, te nho uma par te da mi -
nha vida nas mãos des ses jo vens. Nós, que gos ta -
mos de voar, te mos a vida de po si ta da na mão dos
fun ci o ná ri os que tra ba lham no ar e dos que atu am em 
ter ra, co la bo ran do para a se gu ran ça do vôo. Sen ti,
Se na do res Edu ar do Su plicy, He lo i sa He le na, Ge ral do 
Melo e Ra mez Te bet, que re cen te men te tem su mi do o 
sor ri so das ae ro mo ças e da que les que es tão sem pre
pro cu ran do tra zer ma i or con for to e ale gria no vôo, os
qua is, al gu mas ve zes, sen tam-se ao nos so lado, se
hou ver uma pol tro na va zia, e nos pe dem au xí lio ten -
do em vis ta a so lu ção de um pro ble ma drás ti co: hoje
há fun ci o ná ri os tra ba lhan do sem re ce ber o sa lá rio e
com a pró pria de ses pe ran ça de se rem man ti dos no
em pre go numa área sen sí vel, de in te res se até da se -
gu ran ça na ci o nal, como já dis se a Se na do ra He lo i sa
He le na em seu dis cur so. Se na dor Edu ar do Su plicy,
va mos con tar com o Se na dor Ge ral do Melo no sen ti -
do de tra zer esse fó rum, para re sul ta dos que re al -
men te pos sam con tri bu ir para a so lu ção do pro ble ma. 
Re cen te men te, hou ve al gu mas dis cus sões na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, se não me en ga no,
às qua is com pa re ce ram al guns re pre sen tan tes de
com pa nhia – ou tros não qui se ram com pa re cer -, que
fi ze ram suas ex po si ções. Cada um de les vol tou para
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casa, e a si tu a ção con ti nua a mes ma. Acre di to, po -
rém, que os em pre sá ri os es tão afli tos por re sol ver
esse pro ble ma. Está na hora de ha ver um de ba te sé -
rio no seio do Go ver no, para uma so lu ção para a
ques tão, a fim de não de i xar es ses tra ba lha do res de -
sam pa ra dos e de ses pe ran ça dos. Pa ra béns, Se na dor 
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ro meu Tuma agra de ço o apar te. Cer ta men -
te esta é uma pre o cu pa ção de to dos os bra si le i ros e
nós, como re pre sen tan tes do povo, te mos que es tar
aten tos in clu si ve à for ma como aque les que há dé ca -
das tra ba lham na avi a ção ci vil, que têm um ca be dal
de su ges tões de ex tra or di ná ria qua li da de.

Esta mos ven do nes ses úl ti mos dias mo di fi ca -
ções im por tan tes na di re ção da ma i or em pre sa de vi -
a ção ci vil aé rea bra si le i ra, que é a VARIG. Anun cia-se 
a mo di fi ca ção no seu con se lho de ad mi nis tra ção e na
sua pró pria pre si dên cia.

A VARIG até cons ti tu iu uma fun da ção na qual os 
em pre ga dos têm a re pre sen ta ção, mas se ria im por -
tan te que os ae ro na u tas, os ae ro viá ri os, o con jun to
de tra ba lha do res efe ti va men te pos sam, não ape nas
jun to à di re ção da em pre sa onde têm uma cer ta in -
fluên cia, mas tam bém ex ter nar para o con jun to da so -
ci e da de bra si le i ra o que pre ci sa ser fe i to, do pon to de
vis ta do for ta le ci men to da vi a ção aé rea bra si le i ra na
pers pec ti va de um mer ca do cada vez mais for te, cada 
vez ma i or com uma po pu la ção hoje que ten de a cres -
cer e com o po der aqui si ti vo.

Então, sa be mos que as em pre sas in ter na ci o na -
is es tão de olho para en tra rem ain da com mu i to ma i or
for ça e em pe nho. Cabe o de vi do res guar do para que
qual quer tipo de so lu ção para o de sen vol vi men to da
nos sa avi a ção ci vil não se faça em de tri men to das
opor tu ni da des de tra ba lho, do co nhe ci men to e do
avan ço tec no ló gi co.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª, que, como Pre si den te do
Se na do no dia de hoje, re ce beu os ae ro na u tas e os
ae ro viá ri os.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, mu i to obri ga do a V. Exª pela opor tu -
ni da de. Con fir mo que re al men te re ce bi uma co mis -
são de di ri gen tes ae ro na u tas e ae ro viá ri os que con -
ver sa ram co mi go so bre essa cri se. Pen so que te nho
o de ver, apro ve i tan do a opor tu ni da de que V. Exª me
abre, de pres tar uma in for ma ção a esta Casa e ao
País a res pe i to do as sun to. Em pri me i ro lu gar, essa

con ver sa foi ex tre ma men te fe cun da e sé ria, com pes -
so as de alta res pon sa bi li da de. Não ouvi ne nhu ma co -
lo ca ção que pu des se, por exem plo, ser vis ta com
sus pe i ção ou com pre con ce i to, por que ne nhu ma de
na tu re za cor po ra ti va foi fe i ta. Em se gun do lu gar, o
que ouvi foi uma pre o cu pa ção com um pro ble ma que
não diz res pe i to ape nas aos tra ba lha do res da in dús -
tria ae ro náu ti ca bra si le i ra; o pro ble ma está pre o cu -
pan do a to dos nós. O Se na dor Ro meu Tuma fa la va
nos que “gos tam de voar”, mas não é só uma ques tão
de gos tar de voar. Este País pre ci sa de uma avi a ção
co mer ci al efi ci en te, ca paz de tra ba lhar cus tos que se -
jam su por tá ve is por um mer ca do de inú me ras pes so -
as que pre ci sam voar, e mu i tas de las se quer po dem
pa gar o pre ço atu al. Ago ra, des sa for ma, che ga mos a 
um pon to pe ri go so, por que, no mo men to em que se
fala no pre ço que se paga para usar a avi a ção co mer -
ci al bra si le i ra, não fal ta rá quem se apres se em di zer
que a so lu ção se ria abrir os céus do Bra sil à com pe ti -
ção in ter na ci o nal e que essa se ria a úni ca for ma de
ba i xar os pre ços. Isso é algo ex tre ma men te pe ri go so
para ser dito. Sou fa vo rá vel à com pe ti ção, re co nhe ço
que, no mun do atu al, o su per-herói dos no vos tem -
pos, o novo Bat man da eco no mia mun di al é o mer ca -
do. Tudo bem. A má gi ca de to das as so lu ções está
com o mer ca do – está fora de dis cus são -, mas não
se pode pre ten der que ve nham a con cor rer no mer ca -
do as em pre sas bra si le i ras às qua is não são da das as 
con di ções de que des fru tam as em pre sas in ter na ci o -
na is que vi ri am para cá con cor rer com elas. Então,
em con di ções de si gua is, não pode ha ver com pe ti ção. 
Essa foi uma das ques tões co lo ca das. Por tan to, foi
uma co mis são de tra ba lha do res que dis cu tiu, sim, os
seus pro ble mas, que ma ni fes tou a sua pre o cu pa ção
com os em pre gos de to dos, pre o cu pa ções jus tas e le -
gí ti mas – eles têm mais é que lu tar por isso mes mo -,
mas são tra ba lha do res que vi e ram tam bém dis cu tir o
pro ble ma das em pre sas, dos em pre sá ri os e dos pa -
trões. Por tan to, não se tra ta de uma po si ção sus pe i ta
de al guém que está aqui que ren do ti rar van ta gens da
cri se. Por isso, ex pres so pu bli ca men te o meu apo io à
pro pos ta de cons ti tu i ção do fó rum. No en tan to, Se na -
dor Edu ar do Su plicy, acre di to que po de ría mos fa zer
algo mais ra pi da men te, por que a pre o cu pa ção na ci o -
nal aí está; não é ape nas de les, mas, sim, de to dos
nós. Os jor na is es tão re che a dos de in for ma ções a
res pe i to da cri se na in dús tria ae ro náu ti ca. V. Exª aca -
ba de se re fe rir ao as sun to, e não es tou que ren do si -
na li zar com isso ne nhum di ag nós ti co so bre cri se na
Va rig nem em com pa nhia ne nhu ma; mas hou ve uma
mu dan ça ab so lu ta men te im por tan te no co man do da
Va rig, con for me aca bo de sa ber. Há uma cri se que
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pre ci sa ser en ca ra da. Se ama nhã o as sun to não for
am pla men te dis cu ti do, na tu ral men te o Po der Exe cu ti -
vo es ta rá de bru ça do so bre o pro ble ma e ter mi na rá
che gan do a uma pro pos ta que po de rá ser óti ma. Na
re a li da de, não se tra ta de pre ten der usur par o ter ri tó -
rio de res pon sa bi li da de do Po der Exe cu ti vo ou nele
in gres sar. Como foi dito há pou co, à se me lhan ça do
que hou ve nos Esta dos Uni dos, que nos ser vem de
exem plo para tan tos as sun tos, quan do ocor reu a des -
re gu la men ta ção da avi a ção co mer ci al na que le País,
o Se na do ame ri ca no ins ti tu iu uma co mis são es pe ci al
que foi a pre cur so ra e a si na li za do ra do con jun to de
me di das que de ve ri am ser re co men da das de po is.
Assim sen do, per mi ta-me di zer a V. Exª que me pro -
po nho a as si nar re que ri men to nes se sen ti do – com a
cer te za de que con ta rei com o apo io de V. Exª, da Se -
na do ra He lo i sa He le na e da ma i o ria dos com pa nhe i -
ros des ta Casa –, pro pon do a cons ti tu i ção de co mis -
são es pe ci al que se ria a se men te des se fó rum, se gu -
ra men te am pa ra do pela mas sa de da dos que es ses
tra ba lha do res po dem ofe re cer, mu ni ci a dos pe las in -
for ma ções das em pre sas. Em con ta to com as en ti da -
des pró pri as do Po der Exe cu ti vo, es tou cer to de que o 
Se na do pode dar uma con tri bu i ção im por tan te nes te
mo men to. Está-se con ver san do mu i to so bre esse as -
sun to, e algo pre ci sa ocor rer o mais ra pi da men te pos -
sí vel. A mi nha pro pos ta para es co lher um ata lho res -
pon sá vel en tre o dia de hoje e o acon te ci men to de al -
gum fato é dis cu tir a for ma ção de uma co mis são es -
pe ci al nes ta Casa que seja o em brião des se fó rum
de fen di do pe los tra ba lha do res, cuja cri a ção in te res sa 
ao País. Agra de ço a V. Exª. (Pal mas)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A pro po si ção de V. Exª en con tra, di re ta men te, res pal -
do nos an se i os dos ae ro na u tas, dos ae ro viá ri os e de
to dos aque les que tra ba lham na avi a ção co mer ci al ci -
vil bra si le i ra e cha mam o Se na do Fe de ral para o exer -
cí cio do nos so de ver e da nos sa res pon sa bi li da de di -
an te de se tor tão im por tan te da eco no mia bra si le i ra,
com enor me re per cus são na ba lan ça de pa ga men -
tos, no tu ris mo bra si le i ro, no de sen vol vi men to da
rede de ho te la ria e as sim por di an te. Acres cen te-se
ain da a im por tân cia do se tor do pon to de vis ta dos
em pre gos ge ra dos e da in ter-relação da avi a ção ci vil
co mer ci al com a in dús tria de aviões. O Bra sil hoje tem 
na Empre sa Bra si le i ra de Ae ro náu ti ca (Embra er) uma 
im por tan te in dús tria de aviões, e tudo isso se in -
ter-relaciona. Nós, no Se na do Fe de ral, es ta mos
acom pa nhan do de per to tudo o que acon te ce no de -
sen vol vi men to da Embra er, res sal tan do-se a apro va -
ção de em prés ti mos e ope ra ções in ter na ci o na is que

pro pi ci a ram o de sen vol vi men to da em pre sa. Tudo
isso faz com que te nha mos, sim, de ser vir de ca ta li sa -
do res des te fó rum. Então, a pro po si ção de V. Exª faz
todo sen ti do. E no te-se que, nes se fó rum, é es sen ci al
a par ti ci pa ção não ape nas dos di ri gen tes aci o nis tas
das em pre sas, mas tam bém do Go ver no e dos re pre -
sen tan tes dos tra ba lha do res des sas em pre sas. Isso
é fun da men tal. 

Se na dor Ge ral do Melo, com res pe i to a sua ob -
ser va ção so bre a cha ma da pro po si ção de céu aber to, 
nes te úl ti mo do min go, o Pre si den te do Con se lho de
Admi nis tra ção da Va rig, Jor ge Hi lá rio Gou vêa Vi e i ra,
afir mou que lá fora nin guém fala em open sky, a não
ser os Esta dos Uni dos, por que eles são for tís si mos.
Ora, ain da há pou cos dias, em “Fu são e Com pe ti ção
nos Céus”, a Pre si den te Gra zi el la Bag gio, do Sin di ca -
to Na ci o nal dos Ae ro na u tas, ha via as si na la do que,
ten do em vis ta que as qua tro gran des em pre sas aé re -
as nor te-americanas que ope ram em céus e ae ro por -
tos bra si le i ros pos su em mais de 2.200 aviões, en -
quan to nos sas qua tro gran des em pre sas aé re as pos -
su em ape nas 204 aviões – me nos do que 10% -, há
que se ter a de vi da con si de ra ção na hora de co lo car
gi gan tes ex tra or di ná ri os com pe tin do com as em pre -
sas na ci o na is, que ain da têm enor me ca mi nho até
che ga rem ao es tá gio de ma tu ri da de das em pre sas
nor te-americanas.

Res sal to que, tan to na car ta dos ae ro na u tas
quan to no ar ti go de Gra zi el la Bag gio, ob ser vo uma
ati tu de de equi lí brio, de co nhe ci men to, de pro fun di -
da de e de real in te res se na me lho ria da si tu a ção, ao
mes mo tem po em que de fen dem uma com pe ti ção
que acar re te ma i or efi ciên cia em pre sa ri al e cus tos
me no res.

Assi na la Gra zi el la Bag gio, as sim como o do cu -
men to dos tra ba lha do res, que, se gun do os da dos do
DAC, a re ce i ta por fun ci o ná rio sal tou de pou co mais
de US$31 mil, em 1989, para cer ca de US$170 mil em 
1998, re pre sen tan do cres ci men to real de 448%, o
que de no ta ex tra or di ná rio au men to da pro du ti vi da de
do tra ba lha dor bra si le i ro na avi a ção ci vil. Então, fal ta
o Go ver no fa zer a sua par te, re a li zan do aqui lo que se
faz ne ces sá rio.

Srs. Se na do res, des ta co ain da ou tra pre o cu pa -
ção dos ae ro na u tas e ae ro viá ri os que le ram a en tre vis ta 
do Pre si den te da Embra tur, Caio Luiz de Car va lho, no
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi ção de on tem. Ele di zia
que um dos pon tos do pla no de tu ris mo se ria a li be ra -
ção para em pre sas es tran ge i ras cri a rem ro tas ex tras
para des ti nos hoje do mi na dos pe las com pa nhi as na ci o -
na is, como a Ama zô nia, o Nor des te e o Pan ta nal. Se -
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gun do Caio de Car va lho, a in ten ção se ria au men tar a
con cor rên cia, di mi nu in do-se os pre ços. Des sa for ma,
Se na dor Ge ral do Melo, há pou co li guei para ele, ex ter -
nan do mi nha pre o cu pa ção quan to a esse pon to: se ria a
pro pos ta do céu aber to? Pri me i ra men te, ele re sol veu
re ce ber na sede da Embra tur, às 18 ho ras e 30 mi nu tos, 
a mes ma co mis são que di a lo gou com V. Exª, dos Pre si -
den tes das en ti da des ci ta das. Con tu do, ele me adi an -
tou: “Pode trans mi tir a eles que a mi nha pro pos ta não é,
ab so lu ta men te, a de se abri rem os céus bra si le i ros. É
ape nas uma pro pos ta – ele vai ex pli car em ma i o res de -
ta lhes – de pos si bi li tar a re a li za ção de vôos char ter para 
al guns lu ga res es pe cí fi cos”. Mas isso, cer ta men te, será
me lhor dis cu ti do.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT -AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te à Se na do ra He lo i sa He le na.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT– AL) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, é cla ro que, com a pre sen ça de V. Exª
na tri bu na, mais uma vez tra tan do do tema, até não ha -
ve ria a ne ces si da de de fa zer o apar te. Vá ri as ve zes,
nes ta Casa e nas Co mis sões V. Exª já tem cha ma do a
aten ção para o tema. Mas, como o Se na dor Ro meu
Tuma e o Se na dor Ge ral do Melo, eu não po de ria de i xar
de fa lar da im por tân cia da cons ti tu i ção des se fó rum,
pela re le vân cia do tema para a se gu ran ça na ci o nal e,
mu i to es pe ci al men te – e aqui falo em nome de to dos os
com pa nhe i ros e com pa nhe i ras do PT e do PDT, do nos -
so Blo co, que V. Exª tão bem, na con di ção de Vi -
ce-Líder, tem re pre sen ta do –, pela im por tân cia da cri a -
ção de um ata lho, como mu i to bem cha mou o Se na dor,
Vi ce-Presidente des ta Casa, Ge ral do Melo, a fim de que 
pos sa mos dis cu tir com to dos os agen tes do pro ces so
as ações emer gen ci a is. O que há de mais gra ve nes te
País – daí a im por tân cia da co mis são es pe ci al pro pos ta
por V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo -, in fe liz men te, é que
só se bus cam ata lhos di an te de tra gé di as. A cri a ção
des sa co mis são evi ta rá que o Con gres so Na ci o nal, o
Se na do Fe de ral, no cum pri men to do seu pa pel, te nha
que op tar por ata lhos do lo ro sos, fren te ao trá gi co, a um
gran de aci den te, em fun ção da com ple xi da de das re la -
ções de tra ba lho, tan to em ter ra como nos céus. Por tan -
to, sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª e, mu i to es pe ci al -
men te, ao Se na dor Ge ral do Melo. Com a cri a ção des se 
fó rum na ci o nal de avi a ção ci vil, de ve re mos ter uma
ação emer gen ci al com uma al ter na ti va mu i to cla ra, con -
cre ta, para que o ata lho seja vi a bi li za do não por uma
tra gé dia, pois elas po dem acon te cer a qual quer mo -
men to. V. Exª, nós, to das as en ti da des aqui pre sen tes,
as tra ba lha do ras e tra ba lha do res do se tor, à luz da par -

ti ci pa ção de to dos os en vol vi dos no pro ces so, e não
ape nas do in te res se em pre sa ri al de um ou de ou tro se -
tor, jun tos po de re mos ob ter uma pro pos ta con cre ta, cla -
ra e efi caz, que mi ni mi ze os efe i tos tão per ver sos da au -
sên cia do Esta do e das ins ti tu i ções num de ba te tão im -
por tan te como esse. (Pal mas)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apo io de V. Exª, Se na do ra He lo i sa He le na,
a esta ca u sa. Inclu si ve, Se na dor Ge ral do Melo, gos ta ria 
de pro por re di gís se mos o re que ri men to da cons ti tu i ção
da co mis são es pe ci al do Se na do, as si na la da por V. Exª, 
para exa mi nar toda a pro ble má ti ca da avi a ção ci vil.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me per -
mi te um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, 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 e os emi nen tes Se na do res que o
apar te a ram já abor da ram to dos os as pec tos do tema
que o traz à tri bu na. Como re pre sen tan te de Mato Gros -
so do Sul, um ho mem do Cen tro-Oeste, pos suo uma vi -
são do in te ri or do Bra sil, e sei o quan to é im por tan te a
avi a ção na de fe sa da so be ra nia na ci o nal. A avi a ção,
em qual quer país do mun do, es pe ci al men te num país
de di men são con ti nen tal como o Bra sil, de sem pe nha
um pa pel re le van te, im por tan te, es tra té gi co no de sen -
vol vi men to de qual quer na ção. No Bra sil, há qua tro em -
pre sas de avi a ção. Será que va mos per mi tir que es sas
em pre sas su cum bam? Que ae ro viá ri os e ae ro na u tas
que tra ba lham há mu i tos e mu i tos anos pa de çam? Se
não to mar mos pro vi dên ci as ime di a tas, que ban de i ra
ire mos ver tre mu lar nos céus des te País? Da Ama zô -
nia, ain da des co nhe ci da por nós, do Nor des te, do Sul,
do Cen tro-Oeste, en fim, da Pá tria bra si le i ra, que ban de -
i ra tre mu la rá em nos sos céus? As ban de i ras de em pre -
sas es tran ge i ras, que, com toda cer te za, es tão pres tes
a ad qui rir as em pre sas na ci o na is? Se na dor Edu ar do
Su plicy, o de ba te des ta tar de é al ta men te sa lu tar. Pre ci -
sa mos cri ar esse fó rum, uma co mis são per ma nen te,
para que aqui seja de ba ti do o que está afli gin do, e bus -
car mos a so lu ção para o pro ble ma das em pre sas na ci -
o na is; se não te re mos um País sem em pre sas. Te mos
qua tro em pre sas e, como le mos nos jor na is, há gen te
que ren do fun di-las. Pre ci sa mos for ta le cer es sas em -
pre sas, ver o que está acon te cen do. Se na dor Edu ar do
Su plicy, a so ci e da de exi ge essa ati tu de, ela in da ga se
há cri se, já que os aviões vi vem su per lo ta dos e par te
des sa so ci e da de re cla ma que há pou cas ro tas, que os
aviões cor tam os céus do Bra sil com as sen tos va zi os.
Os ae ro na u tas e ae ro viá ri os, os que mou re jam e vi vem
da avi a ção e os que tra ba lham em ter ra, no se tor de se -
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gu ran ça, es tão de pa ra béns. Este País tam bém é cri ti -
ca do por que só age de po is da por ta ar rom ba da. Pre ci -
sa mos agir com an te ce dên cia, e o Se na do cum pri rá
sua mis são se to mar a di an te i ra. Cum pri men to V. Exª e
to dos os ora do res que me an te ce de ram, hi po te can do
mi nha so li da ri e da de a essa dis cus são que, com cer te -
za, vai re dun dar em be ne fí ci os para o Bra sil, para os
tra ba lha do res e para a so ci e da de bra si le i ra. Era o que
eu ti nha a di zer. Obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet. 

Cre io que é mu i to im por tan te apro fun dar nos sos
es tu dos a res pe i to da si tu a ção, já que, ao lon go da úl ti -
ma dé ca da, tan tos cus tos fo ram cor ta dos, in clu si ve
para di mi nu ir gas tos com pes so al. Em 1989, 35% das
des pe sas de em pre sas aé re as eram com pes so al; e,
em 1999, esse cus to ba i xou para ape nas 18%.

Há uma dis pa ri da de de tra ta men to. Enquan to as
em pre sas nor te-americanas, em re la ção ao seu fa tu ra -
men to, pa gam im pos tos na or dem de 7,5%, as em pre -
sas bra si le i ras pa gam cer ca de 35%, mas o que re al -
men te tem pe sa do ex tra or di na ri a men te nes ses úl ti mos
anos é o pa ga men to do ser vi ço da dí vi da des sas em -
pre sas, de cor ren te de ta xas de ju ros ex cep ci o nal men te
al tas que têm ca rac te ri za do a eco no mia bra si le i ra.

Qu e ro cum pri men tar to dos os ae ro na u tas e ae ro -
viá ri os que se mo bi li za ram e vi e ram a Bra sí lia dis cu tir o
pro ble ma com o Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men des, com mu i ta hon -
ra.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Emi nen te Se -
na dor, ain da que tar di a men te, ain da que não te nha ou -
vi do por in te i ro o pro nun ci a men to de V. Exª, como te nho 
uma li ga ção de cer ta for ma es tre i ta com este seg men to, 
pos so, da sua con clu são, ava li ar o tema. Se na dor, con -
cor do ple na men te com seu po si ci o na men to. É pre ci so
en con trar uma sa í da para a ques tão das com pa nhi as
aé re as na ci o na is, por que há gran de de si gual da de na
con cor rên cia com em pre sas es tran ge i ras, por for ça dos 
tra ta dos in ter na ci o na is, que de vem ser res pe i ta dos. É
pre ci so cri ar me ca nis mos que, efe ti va men te, tor nem as
em pre sas aé re as na ci o na is mais com pe ti ti vas. Apro ve i -
to o opor tu no pro nun ci a men to de V. Exª, com o qual me
so li da ri zo in te i ra men te, para lem brar tam bém a ame a ça 
que pa i ra so bre um seg men to que re pre sen to, o dos
agen tes de vi a gem. As co mis sões re ce bi das por es ses
agen tes de vi a gem de vem so frer uma di mi nu i ção por
for ça até da re du ção de cus tos, as sun to tão bem abor -

da do por V. Exª. As com pa nhi as aé re as, no afã de con -
ter cus tos, es tão co gi tan do a di mi nu i ção das co mis sões 
de agen tes de vi a gem, que são, na sua ma i o ria, pe que -
nos em pre sá ri os, ha ven do até em pre sas de cu nho fa -
mi li ar. Se isso ocor rer, sem dú vi da, ca u sa rá de sem pre -
go ge ne ra li za do no se tor dos agen tes de vi a gem.
Então, en ten do que de ve mos en con trar uma sa í da, ob -
ser van do, so bre tu do, a de pen dên cia da po pu la ção da
re gião ama zô ni ca em re la ção ao trans por te aé reo. Mas
é pre ci so que se co lo que na dis cus são des se pro ble ma
a si tu a ção dos pe que nos agen tes de vi a gem es pa lha -
dos por esse imen so Bra sil. Pa ra be ni zo V. Exª pelo
opor tu no pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des. É im por tan te 
o re gis tro de V. Exª, acres cen tan do um as pec to re la ti vo
à si tu a ção das em pre sas de tu ris mo e que, como agen -
tes, nor mal men te em pre gam um gran de nú me ro de
pes so as. Isto, ob vi a men te, é par te des ta dis cus são a
res pe i to da avi a ção ci vil aé rea bra si le i ra. Para for ta le cer 
es sas em pre sas, in clu si ve sem qual quer re ce io de con -
cor rên cia en tre elas, faz-se ne ces sá rio es ta be le cer cri -
té ri os de con cor rên cia com em pre sas in ter na ci o na is.
Até por que o Go ver no bra si le i ro pos si bi li tou o in gres so
de di ver sas em pre sas in ter na ci o na is sem uma de vi da
con tra par ti da quan to a pos si bi li da des bra si le i ras no ex -
te ri or, de pre ser va ção e de fe sa des sas em pre sas e dos
em pre gos, que de vem ser con si de ra dos numa vi são de
mé dio e de lon go pra zos.

Sa ú do, por tan to, o apo io de to dos os Se na do res
que as sim abra çam a pro pos ta de fa zer do Se na do Fe -
de ral o fó rum para o de ba te re la ti vo à em pre sa ci vil aé -
rea bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) – A Pre -
si dên cia ma ni fes ta a sa tis fa ção da Casa com a pre sen -
ça, de for ma or ga ni za da, dos ae ro na u tas e ae ro viá ri os,
que vi e ram nos tra zer uma ques tão gra ve, a ser en fren -
ta da an tes que ocor ra com a avi a ção ci vil bra si le i ra o que 
acon te ceu com a nos sa Ma ri nha Mer can te.

Con ce do a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or. (Pa u -
sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos. S.
Exª dis põe de 18 mi nu tos até o tér mi no da ses são.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Agra -
de ço mu i to a ad ver tên cia de V. Exª.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, não dis pon do
hoje se quer dos 20 mi nu tos que me an gus ti am mu i to,
gos ta ria de re lem brar um dis cur so que fiz aqui há pou co
tem po. Nes se dis cur so, re cu ei até os anos 50, para mos -
trar como o Go ver no Bra si le i ro, ei va do de des po tis mo e
de au to ri ta ris mo, des de as suas ar ca i cas ra í zes co lo ni a -
is, es ta be le ceu há mu i to tem po uma es tra té gia. Pa ra be -
ni zo o Pre si den te da Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, por ter se mos tra do mu i to há bil na con du ção
des te jogo. Na que la oca sião, re por tei-me a um du a lis mo
ins ta u ra do na eco no mia bra si le i ra e que se vai re pe tin do
ao lon go de nos sa His tó ria.

Cre io que, mais uma vez, fun ci o nou aqui lo que
cha mei de di ta du ra bi par ti lha da, com par ti lha da. No Bra -
sil, não exis te di ta du ra. Tal vez nun ca te nha exis ti do. Mas
há uma di vi são de tra ba lho en tre di ta do res. Por exem plo, 
na dé ca da de cin qüen ta, o Bra sil foi di vi di do em face da
dis cus são po la ri za da en tre dois pon tos: de sen vol vi men -
tis tas, fa vo rá ve is à Ce pal; e mo ne ta ris tas, fa vo rá ve is ao
FMI. 

Qu an do o mun do de ba tia as ques tões re fe ren tes
ao so ci a lis mo e ao ca pi ta lis mo, o País en trou numa dis -
cus são me nor. Essa dis cus são con se guiu to mar con ta
de pra ti ca men te todo o es pa ço da fala, do diá lo go, do de -
ba te nes te País. De acor do com aque le que de po is se ria
Mi nis tro, o Sr. Ro ber to Cam pos, a dis cus são en tre mo -
ne ta ris tas e es tru tu ra lis ta nada sig ni fi ca va de im por tan te.
Di zia ele no Chi le, por vol ta de 1958, que os mo ne te ra ris -
ta eram os es tru tu ra lis tas no po der, que no po der os mo -
ne ta ris tas vi ra vam es tru tu ra lis tas. Assim, eram fa ri nha do 
mes mo saco.

De po is de 1964, vi mos uma ou tra for ma de mas ca -
rar a re a li da de e de es ta be le cer uma fal sa di co to mia en -
tre pon tos de vis tas opos tos para obs cu re cer a dis cus -
são.

O Go ver no mi li tar, uno, in di vi sí vel, tam bém cri ou a
li nha dura. Em de ter mi na do mo men to, a ela se re fe riu
Cas tel lo Bran co di zen do: “Saia da som bra e ve nha lu tar
à luz do dia.” Então ha via essa di vi são da di ta du ra mi li tar
em dois gru pos, os da li nha dura e os li be ra is di ta do res,
essa, to tal men te fal sa, pro va é que o Pre si den te da Re -
pú bli ca e di ta dor na oca sião, Cas te lo Bran co, não co nhe -
cia a li nha dura e pe diu para que ela sa ís se das tre vas,
ela que, a todo mo men to, pa re cia ame a çar o Bra sil: “Se a 
Câ ma ra, se o Se na do, se o Le gis la ti vo não ace i tar essa
pro pos ta, a li nha dura vem e vai fa zer mu i to pior”. Foi as -

sim que mu i tas con quis tas an ti de mo crá ti cas fo ram
re a li za das.

Assis ti mos, há pou co tem po, ao de se jo do Go ver -
no de re ti rar do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a fun ção de po la ri za -
dor com o Po der Exe cu ti vo e cha mar essa dis cus são
para den tro do pró prio Exe cu ti vo. A ar ti cu la ção foi para
trans for mar o Mi nis tro Pe dro Ma lan em mo ne ta ris ta,
como se ele fos se an ti de sen vol vi men tis ta, como se ele
fos se fa vo rá vel ao FMI, tal como cin co dé ca das an tes se
dera no Bra sil. O Mi nis tro Pe dro Ma lan não quis pres -
tar-se a esse pa pel, ape sar de suas ób vi as afi ni da des
com o FMI. Então o que ocor reu? Con ti nu ou-se aque le
jogo em que o Pre si den te do Se na do Fe de ral, Anto nio
Car los Ma ga lhães, con ti nu a va a exer cer o seu pa pel, às
ve zes pa re cen do se opor ao Exe cu ti vo, ou tras ve zes
con cor dan do com o Exe cu ti vo para ven cer e para im por
ao Le gis la ti vo a von ta de ocul ta, la ten te, tal vez en ver go -
nha da do Po der Exe cu ti vo.

Ago ra fo mos en vol vi dos pelo mes mo jogo, com o
mes mo te a tro, em di ver sos atos – e a al guns de les as sis -
ti mos aqui – a res pe i to do sa lá rio mí ni mo. Re al men te,
sen ti na sua ple ni tu de aqui lo que é sa ber fa zer po lí ti ca.
Nós da Opo si ção não sa be mos fa zer po lí ti ca. Por exem -
plo, ago ra, na ques tão do sa lá rio mí ni mo, nem se quer
en ten de mos o jogo que se de sen ro la va e que nos con -
du zia e que nos de ter mi na va o com por ta men to.

Cer to dia, quan do o nos so Pre si den te, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, saiu do Pa lá cio do Pla nal to,
após mais de um mês de luta, de dis pu ta, de bri gas e de
que re las, com o PMDB cres cen do e que ren do as su mir
esse pa pel de pólo opos to, em opo si ção apa ren te ao
Exe cu ti vo, ou vi mos S. Exª de cla rar: “só não pra ti ca mos
sexo”, ele e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Assim sen do, aque las bri gas, aque las que re las, aque les
atri tos eram me ra men te te a tro e tal vez nun ca te nham
sido para va ler. É o que pen so.

O que foi com bi na do na que la oca sião? De acor -
do com a Srª Te re sa Ter-Minassian, re pre sen tan te do
FMI, o sa lá rio mí ni mo no Bra sil ti nha de ser de mí se ros 
R$151,00. A Srª Te re sa ba teu o mar te lo, re pe tin do isso 
em Se at tle e em Nova Ior que. O sa lá rio mí ni mo es ta va
fi xa do em R$151,00, qual quer que fos se, ob vi a men te,
a pos tu ra do Le gis la ti vo. Nós aqui ape nas tí nha mos de 
re fe ren dar aqui lo que a Srª Te re sa Ter-Minassian ha via 
de ter mi na do como ex pres são do po der dos po de res, o 
FMI. Para que os mí se ros R$151,00 fos sem apro va -
dos, es ta be le ceu-se um teto. O piso foi R$151,00 –
não pode ha ver sa lá rio mais ba i xo – e o teto, mí se ros
R$177,00. Se lu tás se mos como lu ta mos pe los
R$177,00, a nos sa vi tó ria se ria de Pir ro. Esta ría -
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mos sen do der ro ta dos, por que mes mo que o Bra sil 
con se guis se al can çar um sa lá rio mí ni mo de
R$177,00 men sa is, es ta ria aba i xo da que le do Uru -
guai, do Pa ra guai e oito ve zes me nor do que o da
Fran ça.

No Ja pão, uma pes qui sa fe i ta em 1996 – ci ta -
da no se gun do vo lu me do li vro de no mi na do Os ja -
po ne ses e a his tó ria do Ja pão (p. 284) – re ve la que 
a mé dia dos gas tos de um ca chor ro no re fe ri do
país é 18.500 fran cos fran ce ses por ano, ou seja,
US$3,5 mil. Nes sa ces ta bá si ca do ca chor ro ja po -
nês, está in clu í do mas sa gem re la xan te, sa u na e,
na tu ral men te, aten di men to psi co ló gi co. Por tan to,
US$300 por mês é o que re ce be em mé dia um ca -
chor ro ja po nês para cu i dar de sua exis tên cia, de
sua so bre vi da. E nós aqui, lu tan do por R$177!

O PIB bra si le i ro de 1940, des de quan do foi
ins ti tu í do o sa lá rio mí ni mo, au men tou 22,4 ve zes,
ou seja, 2.140%. Nes se pe río do, a po pu la ção bra -
si le i ra cres ceu qua tro ve zes, isto é, 300%. O PIB
per ca pi ta bra si le i ro cres ceu 5,6 ve zes, o que cor -
res pon de a 460%. A PEA ocu pa da bra si le i ra cres -
ceu 4,6 ve zes, por tan to 360%. O PIB por PEA ocu -
pa da bra si le i ra cres ceu 4,9 ve zes. O sa lá rio mí ni -
mo bra si le i ro de cres ceu 48%, de acor do com a
Car ta Ca pi tal. Mas há pe que nas di ver gên ci as: na
Car ta Ca pi tal cons ta que cor res pon de a 52% do
sa lá rio mí ni mo de 1940. De acor do com Má rio
Poch mann, da Uni ver si da de de Cam pi nas, o sa lá -
rio mí ni mo de cres ceu não ape nas 48% mas 69%,
en quan to o PIB bra si le i ro au men tou 22,4 ve zes. O
sa lá rio mí ni mo, por tan to, te ria de cres ci do, de
acor do com Má rio Poch mann, 69%, e hoje cor res -
pon de a 31% do que era em 1940. Fi nal men te, o
Di e e se afir ma que o sa lá rio mí ni mo bra si le i ro de -
cres ceu 73% en tre 1940 e 1999 e cor res pon de a
27% do que era em 1940. 

E nós ca í mos nes sa es par re la.

Co lo ca ram um teto e um piso mu i to bem ar qui -
te ta dos, com uma po lí ti ca mu i to in te li gen te, que nos 
im pren sou en tre um piso de R$151,00 e um “ma ra -
vi lho so” teto de mi se rá ve is R$177,00 e fin gi ram que 
es ta vam bri gan do para oxi ge nar essa di co to mia a
que me re fi ro, essa fal sa bri ga en tre o Pre si den te
do Po der Le gis la ti vo e o Pre si den te do Po der Exe -
cu ti vo. Saem de lá e di zem: só não fi ze mos sexo.

Que bri ga é essa? Que dis cre pân ci as são es -
sas? São mu i to bem ar qui te ta das. Estão de pa ra -
béns aque les que ar ma ram essa es par re la na qual
nós to dos da Opo si ção ca í mos. 

Eu que ha via fe i to aque le dis cur so há mu i to
tem po logo per ce bi de que se tra ta va. Mas o que eu
po dia fa zer? Nós es ta mos numa ar ma di lha. Te mos
que es co lher sem pre en tre o pés si mo, R$177,00, e
o pior ain da, R$151,00. A nós cabe ape nas es co -
lher en tre o pés si mo e o pior ain da. So mos, por tan -
to, pri si o ne i ros des sa ar ma di lha que, com mu i ta ha -
bi li da de, com mu i ta agi li da de, com mu i ta ve lha ca ria 
po lí ti ca, essa po lí ti ca que me de sa gra da, esse tipo
de po lí ti ca que me de sa gra da, con se gui ram imo bi li -
zar, con ge lar, hip no ti zar toda a Opo si ção, que, en -
tre o pés si mo e o pior ain da, ado tou o pés si mo e foi
der ro ta da no pés si mo: R$177,00. E aque les que,
de po is de tan ta tra ma, de po is de tan ta pres ti di gi ta -
ção, de po is de tan ta hip no se co le ti va, con se gui ram
que apro vás se mos, às duas ho ras da ma dru ga da, o 
sa lá rio mi se rá vel de R$151,00 por mês tam bém ti -
ve ram uma vi tó ria de Pir ro, por que não é pos sí vel
que um país como o Bra sil pos sa se de sen vol ver e
sair des ta si tu a ção com uma mul ti dão ga nhan do
R$151,00, ou me nos, por mês. Como um país pode
ser rico com uma po pu la ção toda po bre, com ex ce -
ção de 10%? Dez por cen to po dem fa zer a ri que za
de um país? É ób vio que não. Então, que ro ape nas
di zer da mi nha an gús tia e da mi nha in sa tis fa ção.

Vou ter mi nar, Sr. Pre si den te, pois sei que meu
tem po es go tou e o da ses são tam bém. 

Já foi dito por al guém que pen sa va mu i to me -
lhor do que con se gui pen sar na mi nha vida que é a
cons ci en ti za ção da qui lo que está acon te cen do que
nos an gus tia. A nos sa in te li gên cia do pro ces so é
que nos an gus tia. 

Então, eu es ta va, ali, às duas da ma dru ga da,
mais an gus ti a do do que mu i tos dos meus Co le gas
que não ha vi am per ce bi do que es ta vam lu tan do de -
no da da men te para con se guir R$177,00. Foi uma
der ro ta ób via. De modo que não pude fa lar, não
pude fa zer uma pro pos ta al ter na ti va, por que se ria
até ri dí cu la uma pro pos ta que se apro xi mas se da
dig ni da de e da de cên cia. Não há es pa ço para a dig -
ni da de, não há es pa ço para a de cên cia, não há es -
pa ço para a trans pa rên cia.

Por tan to, con ti nu a re mos a as sis tir a essa tris te
di co to mia, a essa tris te di vi são de tra ba lho. É uma
di ta du ra com par ti lha da, em vir tu de da qual so fre o
povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) – O

Sr. Se na dor Osmar Dias en vi ou à Mesa pro po si ções
co-representativo de go ver no, não pa re ce ram en -
con trar, até hoje, qual quer uti li da de para a par ti ci pa -
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ção po pu lar na con du ção das re la ções in ter na ci o na -
is. Entre tan to, a his tó ria con tem po râ nea vem se en -
car re gan do de de mons trar os pe ri gos de tal con cep -
ção.

Por um lado, sa be-se que, em ra zão da com ple -
xi da de das re la ções in ter go ver na men ta is e dos as -
pec tos ex tre ma men te es pe cí fi cos que as ca rac te ri -
zam, tor na-se em de ter mi na dos mo men tos in con ve -
ni en te o de ba te pú bli co da po lí ti ca ex ter na na ci o nal. A 
re la ção en tre Esta dos so be ra nos é ex tre ma men te de -
li ca da em suas múl ti plas nu an ces. Por ou tro lado, en -
tre tan to, a úl ti ma dé ca da do sé cu lo XX trou xe pro fun -
das trans for ma ções à pró pria na tu re za das re la ções
in ter na ci o na is. Se an tes eram a se gu ran ça e as ques -
tões bé li cas o pon to fo cal da for mu la ção das po lí ti cas
ex ter nas na ci o na is, no que os teó ri cos das re la ções
in ter na ci o na is cos tu ma vam cha mar de “high po li tics”,
hoje fo ram os te mas da “low po li tics” como o co mér cio 
in ter na ci o nal, o meio am bi en te, e os di re i tos hu ma -
nos, al ça dos ao pri me i ro pla no nos fo ros ne go ci a do -
res in ter na ci o na is. Tal trans for ma ção, ali a da ao no tá -
vel avan ço ve ri fi ca do no cam po das co mu ni ca ções,
ge rou uma de man da en tre os ato res so ci a is e agen -
tes eco nô mi cos por uma ma i or trans pa rên cia na for -
mu la ção das po lí ti cas ex ter nas na ci o na is, tra di ci o nal -
men te re ser va das à con du ção, mu i tas ve zes cer ca da
de se gre do, pe las ins tân ci as com pe ten tes do Po der
Executi vo.

II – Dis po si ti vos cons ti tu ci o na is

No caso do Bra sil, a Cons ti tu i ção de 1988 atri bui
ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia pri va ti va para man ter
re la ções com Esta dos es tran ge i ros e acre di tar seus re -
pre sen tan tes di plo má ti cos, bem como ce le brar tra ta -
dos, con ven ções e atos in ter na ci o na is, su je i tos a re fe -
ren do do Con gres so Na ci o nal (art. 54, in ci sos VII e VIII). 
Ao Par la men to cabe apro var os atos in ter na ci o na is fir -
ma dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou seu Ple ni po -
ten ciá rio, à luz do art. 49, in ci so I, ca ben do-lhe, tam bém, 
se gun do o in ci so II, au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca
a de cla rar guer ra e ce le brar a paz, con for me se gue: 

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; (...) 

No que tan ge à apro va ção de tra ta dos e de ma is
atos in ter na ci o na is, o pro ce di men to par la men tar tem se
li mi ta do ape nas à sua apro va ção ou re je i ção in to tum.
Isto por que, ten do em vis ta ób vi as ra zões de or dem
prá ti ca, não se ria pos sí vel a um país apro var emen das
a um tra ta do in ter na ci o nal ne go ci a do em âm bi to mul ti la -
te ral. Com efe i to, tal prá ti ca, se ado ta da por to dos os
Esta dos con tra tan tes, ha ve ria de ge rar um com ple to
caos na con vi vên cia in ter na ci o nal, tor nan do im pos sí vel, 
do pon to de vis ta prá ti co, qual quer pre vi si bi li da de quan -
to à ra ti fi ca ção ou mo di fi ca ção de tex tos acor da dos ao
lon go de inú me ras re u niões e mu i tas ve zes di fí ce is ne -
go ci a ções. 

Assim, ter mi na da a ne go ci a ção de um tra ta do,
tem o Pre si den te da Re pú bli ca, que a ini ci a ra, a fa cul -
da de de dar ou não pros se gui men to ao pro ces so de
sua in ter na li za ção no Di re i to Inter no. Com ex ce ção das
con ven ções in ter na ci o na is do tra ba lho, que por sua na -
tu re za obri gam a sua sub mis são à apro va ção do Par la -
men to Na ci o nal, nos de ma is ca sos tan to pode o che fe
do go ver no man dar ar qui var o pro du to de uma ne go ci a -
ção bi la te ral ou co le ti va, se o jul gar in sa tis fa tó rio, quan to 
de ter mi nar es tu dos mais apro fun da dos na área do Exe -
cu ti vo, e sub me ter, quan do me lhor lhe pa re ça, o tex to à
apro va ção con gres su al. 1

Os re cen tes es que mas de in te gra ção re gi o nal,
como o Mer co sul, re pre sen tam, en tre tan to, ca sos es -
pe ci a lís si mos, uma vez que seus ins tru men tos ju rí di -
cos emer gem de um Acor do-Quadro an te ri or, como é
o Tra ta do de Assun ção, o qual pro cla ma a in ten ção
ine quí vo ca dos Esta dos mem bros de pro ce de rem a
um pro ces so de in te gra ção, para o qual faz-se ne ces -
sá ria a ce le bra ção de vá ri os pro to co los adi ci o na is ao
Acor do ini ci al. Assim sen do, a pre sun ção é a de que é
do in te res se dos Esta dos sig na tá ri os a cé le re apro va -
ção con gres su al dos atos in ter na ci o na is fir ma dos no
âm bi to do pro ces so in te gra ci o nis ta.

Na prá ti ca, en tre tan to, isso nem sem pre ocor re.
Por ve zes o ins tru men to ne go ci a do aca ba por so frer
res tri ções de se to res in te res sa dos e os Go ver nos op -
tam por sus tar a sua tra mi ta ção no Con gres so Na ci o -
nal. Exem plo dis so é o Có di go Adu a ne i ro do Mer co sul, 
que, apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, aguar da
há apro xi ma da men te dois anos o seu exa me pela Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do, en quan to
cer tos de ta lhes téc ni cos são re ne go ci a dos.

Se em ne nhum caso po de rá o Pre si den te da
Re pú bli ca ma ni fes tar o con sen ti men to de fi ni ti vo em
re la ção ao tra ta do sem a apro va ção do Con gres so
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Na ci o nal, por ou tro lado tal apro va ção não o obri ga à
ra ti fi ca ção. Con for me as si na la Fran cis co Re zek,
“Isto sig ni fi ca, nou tras pa la vras, que a von ta de na -
ci o nal, afir ma ti va quan to à as sun ção de um com -
pro mis so ex ter no, re pou sa so bre a von ta de con ju ga -
da dos dois po de res po lí ti cos. A von ta de in di vi du a li -
za da de cada um de les é ne ces sá ria, mas não su fi ci -
en te”2.

A de ci são do Con gres so Na ci o nal é for ma li za da
por meio de um de cre to le gis la ti vo, pro mul ga do pelo
pre si den te do Se na do Fe de ral, e pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União. O de cre to le gis la ti vo não re je i ta nem
al te ra o tra ta do. Exem plos de re je i ção são ra rís si mos, 
mas, nes se caso, ca be ria ape nas uma co mu ni ca ção,
me di an te men sa gem, ao Pre si den te da Re pú bli ca.
Entre os ra ros ca sos de de sa pro va ção po de-se des -
ta car, a tí tu lo de exem plo, o tra ta do ar gen ti -
no-brasileiro de 25 de ja ne i ro de 1890, so bre a fron te i -
ra das Mis sões, re je i ta do pelo ple ná rio do Con gres so
em 18 de agos to de 1891, por cen to e qua ren ta e dois
vo tos con tra cin co 3.

A dou tri na di ver ge no que diz res pe i to à pos si -
bi li da de de al te ra ção do tra ta do quan do de sua tra -
mi ta ção no Con gres so Na ci o nal. Sus ten ta uma das
cor ren tes que, caso o tra ta do ad mi ta re ser vas, po -
de rá o Con gres so Na ci o nal apro vá-lo com res tri -
ções, as qua is o Po der Exe cu ti vo tra du zi rá em re -
ser vas no mo men to da ra ti fi ca ção. Do mes mo
modo, po de rá apro vá-lo com de cla ra ção de de sa -
bo no às re ser vas aca so fe i tas na as si na tu ra, e que
de i xa rão de ser con fir ma das, por tan to, na ra ti fi ca -
ção. Foi nes te sen ti do o pa re cer de 1962 do emi -
nen te ju ris ta Ha rol do Val la dão, quan do con sul tor ju -
rí di co do Ita ma raty 4.

Alguns fa tos his tó ri cos nar ra dos pelo Prof.
Ama do Luiz Cer vo per mi te-nos su por que, à épo ca
do re gi me mo nár qui co no Bra sil, de sem pe nha va o
Po der Le gis la ti vo um pa pel de ma i or pro ta go nis mo
na for mu la ção de nos sa po lí ti ca ex ter na. Con si de -
ran do o Tra ta do de Co mér cio e Na ve ga ção fir ma do
com a Ingla ter ra em 1827, as sim como um cer to nú -
me ro de ou tros ins tru men tos co mer ci a is, ce le bra -
dos à épo ca da in de pen dên cia, le si vos aos in te res -
ses na ci o na is, o Se na do não he si tou em re je i tar por 
una ni mi da de a re no va ção do Tra ta do de Co mér cio
com a Áus tria da que le mes mo ano. Assim tam bém
foi re je i ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos o Tra ta do
de Co mér cio com Por tu gal, ce le bra do em 1836,
que nem se quer pas sou pelo cri vo do Se na do. A re -
je i ção des tes tra ta dos pelo Par la men to exer ceu no -
tá vel in fluên cia so bre a for mu la ção de di re tri zes de

nos sa po lí ti ca ex ter na, le van do o Go ver no a não mais 
ce le brar tra ta dos de co mér cio com as gran des po tên -
ci as, vis to que elas não ob ser va vam o prin cí pio da re -
ci pro ci da de e que fa zi am va ler as es ti pu la ções ape -
nas a seu fa vor 5.

Mais uma vez faz-se ne ces sá rio dis tin guir, nes -
te con tex to, os atos in ter na ci o na is ad vin dos do pro -
ces so de in te gra ção dos de ma is. Con cor dam os teó ri -
cos da in te gra ção quan to ao sta tus es pe ci a lís si mo
que as su mem os Esta dos par ti ci pan tes de tal pro ces -
so, em re la ção a ter ce i ros pa í ses6. Em se mi ná rio re a -
li za do pelo Con se lho Bra si le i ro de Re la ções Inter na -
ci o na is e pela USP em São Pa u lo, em 1993, as si na la -
va o emi nen te ju ris ta Luiz Ola vo Bap tis ta que, no pro -
ces so de ne go ci a ções do Mer co sul, vem ocor ren do
um cu ri o so fato no que diz res pe i to a de ter mi na das
ma té ri as de âm bi to in ter no: de ci sões vêm sen do to -
ma das pe los ne go ci a do res do Mer co sul em ní vel
qua dri par ti te, e in ter na li za das por via de por ta ri as mi -
nis te ri a is, de tal for ma que o cen tro de de ci sões é
trans fe ri do, por ve zes, para um foro in ter go ver na -
men tal, com pre ju í zo da com pe tên cia le gis la ti va do
Con gres so Na ci o nal, que nem se quer tem a pos si bi li -
da de de acom pa nhar to dos es tes pro ces sos de ci só ri -
os que se de sen ro lam nos múl ti plos fo ros ne go ci a do -
res do Mer co sul. Tra ta-se aqui de uma si tu a ção sui
ge ne ris, po rém pró pria dos pro ces sos de in te gra ção.
É in te res san te res sal tar, nes te con tex to, a exis tên cia
de uma Co mis são Mis ta do Mer co sul no seio do Con -
gres so Na ci o nal. A Co mis são é in te gra da por le gis la -
do res re pre sen tan tes do Par la men to Bra si le i ro na
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, ór gão
pre vis to pe los Tra ta dos de Assun ção e pelo Pro to co lo 
de Ouro Pre to, o qual não dis põe, en tre tan to, de real
po der de con tro le so bre o pro ces so ne go ci a dor.

III – Com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral
nas re la ções ex te ri o res

Ao Se na do Fe de ral ca bem, es pe ci fi ca men te,
cer tas atri bu i ções no cam po das re la ções in ter na ci o -
na is con for me pre ce i tos cons tan tes dos in ci sos IV e V 
do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral. São elas: 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; e 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.

Qu an to à in ter ven ção do Se na do na apro va ção
de em ba i xa do res, é in te res san te no tar o exem plo da
re cen te pra xis nor te-americana, do uso, pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, de en vi a dos ou emis sá ri os es pe -
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ci a is para de ter mi na das re giões. Foi as sim que Tho -
mas “Mack” McLarty, ami go pes so al e co la bo ra dor do 
Pre si den te Clin ton, tor nou-se o seu “en vi a do para as
Amé ri cas”, aqui ten do man ti do im por tan tes con ta tos
po lí ti cos com vis tas à con for ma ção da ALCA. Tal me -
ca nis mo per mi te ao Pre si den te uti li zar pes soa de sua
con fi an ça pes so al no de sem pe nho de cer tas mis sões 
de ca rá ter in ter na ci o nal, sem que seu nome ne ces si -
te de pas sar, con for me de ter mi na a Cons ti tu i ção,
pelo cri vo do Se na do.

A com pe tên cia para a apro va ção de ope ra ções
ex ter nas de na tu re za fi nan ce i ra foi uma ino va ção da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, pro pos ta em vir tu de do 
sur pre en den te en di vi da men to ex ter no do País, dí vi da 
esta con tra í da ao lon go de vá ri os anos e sem o co -
nhe ci men to e con tro le do Con gres so Na ci o nal.

Tan to a Câ ma ra como o Se na do pos su em co -
mis sões es pe ci a li za das ra ti o nae ma te ri ae , des ti na -
das ao es tu do e aná li se das ma té ri as a elas en ca mi -
nha das, an tes da vo ta ção em ple ná rio. As ma té ri as
re la ti vas às 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, re ca em sob a
com pe tên cia da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
Já as re la ções in ter na ci o na is, em sua di men são po lí -
ti ca e co mer ci al, com pe tem à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. O Re gi men to do Se na -
do atri bui tam bém a esta Co mis são o tra ta men to dos
te mas afe i tos à se gu ran ça na ci o nal, como as ques -
tões fron te i ri ças, por exem plo.

A par da aná li se e apro va ção dos atos in ter na ci -
o na is e da apro va ção da es co lha fe i ta pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca dos che fes de mis são di plo má ti ca, cabe 
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal re a li zar au diên ci as pú bli cas com en ti da des da so -
ci e da de ci vil para a co le ta de in for ma ções so bre te -
mas de sua com pe tên cia; e con vo car Mi nis tros de
Esta do para pres tar in for ma ções so bre as sun tos ine -
ren tes a suas atri bu i ções 7.

Nes te con tex to, a Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do vem abor dan do
te mas como a se gu ran ça, par ti cu lar men te nas áre as
fron te i ri ças da re gião ama zô ni ca; ten do ain da con vi -
da do au to ri da des do Po der Exe cu ti vo para dis cu tir a
im plan ta ção de uma área de se gu ran ça no Mer co sul.
Ou tros te mas que cons ti tu í ram ob je to de de ba te, com 
a pre sen ça de re pre sen tan tes do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, fo ram a ques tão da re cen te ten ta ti va
de gol pe de Esta do no Pa ra guai, e a guer ra dos Bál -
cãs.

IV – Con tro le dos atos in ter na ci o na is por ou tros
par la men tos

Se pro ce der mos a um es tu do com pa ra ti vo do
pa pel dos par la men tos no pro ces so de ra ti fi ca ção dos 
tra ta dos in ter na ci o na is e de sua in cor po ra ção ao di re -
i to in ter no, ve ri fi ca re mos que a ma i o ria das Cons ti tu i -
ções na ci o na is con di ci o na a ra ti fi ca ção dos atos in ter -
na ci o na is à ma ni fes ta ção do Po der Le gis la ti vo, atri -
bu in do a es tes com pe tên cia, em grau va riá vel, para a
apro va ção da que les atos. Em mu i tos de les o Pre si -
den te da Re pú bli ca não po de rá ra ti fi car cer tos ti pos
de tra ta dos, a não ser com au to ri za ção le gis la ti va. É o 
caso da Fran ça, por exem plo. Em al guns ou tros pa í -
ses, a Cons ti tu i ção enu me ra os ti pos de tra ta dos que
pre ci sam ser apro va dos pelo Par la men to para que
se jam ra ti fi ca dos. Na Bél gi ca, por exem plo, os tra ta -
dos co mer ci a is e aque les que en se jam qual quer al te -
ra ção nos di re i tos ci vis de vem ser sub me ti dos à apro -
va ção par la men tar; em Mô na co, os tra ta dos que pos -
su am al gum dis po si ti vo com re per cus são cons ti tu ci o -
nal de ve rão ser apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal; e 
na Irlan da, si mi lar men te à nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral 
de 1988, to dos os atos in ter na ci o na is que en vol vam
com pro mis sos fi nan ce i ros de ve rão ser sub me ti dos à
apro va ção do Par la men to.

Na Ho lan da, a apro va ção par la men tar de um
tra ta do in ter na ci o nal será ex plí ci ta ou tá ci ta. No pri -
me i ro caso, um pro je to de lei que au to ri za a ra ti fi ca -
ção do tra ta do é apre sen ta do, dis cu ti do e vo ta do de
acor do com o pro ce di men to le gis la ti vo or di ná rio. No
se gun do caso, o Go ver no en via o tex to do tra ta do às
duas Ca sas, acom pa nha do de uma car ta em que so li -
ci ta o seu as sen ti men to. Con si de ra-se apro va do o
tra ta do se ne nhu ma das duas Ca sas se ma ni fes tar no 
pra zo de trin ta dias8.

O exem plo nor te-americano de in ter ven ção par -
la men tar em ma té ria de tra ta dos in ter na ci o na is é dos
mais in te res san tes. Se gun do a Cons ti tu i ção dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, todo tra ta do, para tor -
nar-se de fi ni ti vo, de ve rá re ce ber a apro va ção do Se -
na do, ex pres sa por pelo me nos dois ter ços dos mem -
bros pre sen tes. Essa prer ro ga ti va se ex pli ca se con -
si de rar mos que o Se na do ame ri ca no, as sim como o
bra si le i ro, é o de fen sor da in de pen dên cia dos Esta -
dos Mem bros da Fe de ra ção. Sua in ter ven ção li mi ta,
por tan to, os po de res do Pre si den te, que de ve rá bus -
car o apo io de cer tos se na do res in flu en tes para a
con du ção da po lí ti ca ex ter na9. Além dos tra ta dos pro -
pri a men te di tos, pode o Pre si den te ne go ci ar acor dos
que não são sub me ti dos à apro va ção do Se na do. São
os cha ma dos “acor dos exe cu ti vos”. O au mento no
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uso des se tipo de ins tru men to pelo Go ver no nor -
te-americano foi ob je to de se ve ro ata que por par te do
Se na do após o tér mi no da Se gun da Gran de Gu er ra.
Na oca sião, o Go ver no nor te-americano as si na ra os
Tra ta dos de Yal ta, que fa zi am im por tan tes con ces -
sões aos so vié ti cos em de tri men to da Chi na, na for -
ma de acor dos exe cu ti vos. 

O Se na do in sur giu-se par ti cu lar men te con tra o
ele men to de se gre do pre sen te nas tra ta ti vas do Go -
ver no com ou tros pa í ses, em vi o la ção ao pró prio es -
pí ri to da Cons ti tu i ção ame ri ca na, que con de na va
ener gi ca men te os tra ta dos se cre tos1 0.

Com o cres ci men to do in te res se po pu lar pe los
te mas de po lí ti ca ex ter na nos Esta dos Uni dos, es tes
pas sa ram a atra ir as aten ções dos par la men ta res e a
in te grar as pa u tas das cam pa nhas ele i to ra is. A ques -
tão am bi en tal e a guer ra do Vi et nã fo ram sem dú vi da
pon tos de in fle xão na agen da par la men tar nor -
te-americana.

A atu a ção do Con gres so na for mu la ção da po lí -
ti ca ex ter na ame ri ca na veio a for ta le cer-se com a im -
por tân cia de que pas sa ram a se re ves tir, nas úl ti mas
dé ca das, as tran sa ções co mer ci a is in ter na ci o na is.
Com efe i to, dis põe o Arti go I, Se ção VIII, cláu su la (3)
da Cons ti tu i ção ame ri ca na que ao Con gres so com pe -
te (...) “Re gu lar o co mér cio com as na ções es tran ge i -
ras, en tre os di ver sos Esta dos e com as tri bos e ín di -
os;”11.Tal com pe tên cia po de rá ser de le ga da ao Pre si -
den te da Re pú bli ca por meio da “via rá pi da”, ou “fast
track”, me ca nis mo pelo qual o Con gres so con ce de ao 
Po der Exe cu ti vo, por um pra zo li mi ta do, po de res para 
ne go ci ar um de ter mi na do tra ta do de co mér cio. Esse
man da to vem sen do re pe ti da men te ne ga do ao Pre si -
den te Clin ton, que o so li ci ta ra com vis tas às ne go ci a -
ções da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas
(ALCA).

Já a Cons ti tu i ção da Argen ti na, cuja re for ma le -
va da a cabo em 1994 po si ti vou a su pre ma cia do tra ta -
do em re la ção ao or de na men to ju rí di co in ter no, nos
ter mos do ar ti go 75, in ci sos 22 e 24, man te ve, ain da
as sim, o con tro le dos atos in ter na ci o na is pelo Con -
gres so Na ci o nal, sal vo no que diz res pe i to àque les
tra ta dos que ver sem so bre ma té ria da com pe tên cia
pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.

V – Par ti ci pa ção de par la men ta res em fo ros de
ne go ci a ção in ter na ci o nal

A in fluên cia dos Par la men tos nas re la ções in ter -
na ci o na is vem am pli an do-se em ra zão da cres cen te
par ti ci pa ção de seus mem bros em or ga ni za ções par -
la men ta res de âm bi to re gi o nal e in ter na ci o nal, tais

como a União Inter par la men tar e o Par la men to La ti -
no-Americano.

A par des sa ten dên cia, é pos sí vel iden ti fi car-se
tam bém um in te res se ma i or en tre os par la men ta res
pe los ru mos que to mam as re la ções in ter na ci o na is.
Tal in te res se de cor re do fato de que tais re la ções já
não mais se re su mem às gran des ques tões bé li cas e
es tra té gi cas. Com efe i to, após o fim da guer ra fria,
que di vi diu o mun do em zo nas de in fluên cia opos tas,
a agen da in ter na ci o nal vol ta-se es sen ci al men te para
o co mér cio e os in ves ti men tos. Por con se guin te, as
de ci sões con cer nen tes às re la ções in ter na ci o na is
vêm pro du zin do cada vez ma i o res e mais pro fun dos
im pac tos so bre a es tru tu ra pro du ti va no in te ri or dos
Esta dos-nações.

Pos si vel men te por essa ra zão, e dada a trans -
cen dên cia dos te mas em dis cus são, ca pa zes de afe -
tar a pró pria so bre vi vên cia de cer tos se to res pro du ti -
vos do país, os par la men ta res têm mos tra do in te res -
se em in te grar as de le ga ções bra si le i ras en car re ga -
das de ne go ci a ções em fo ros re gi o na is e mul ti la te ra -
is, como a ALCA e a Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio (OMC). Tam bém o Po der Exe cu ti vo tem mos tra do
ma i or fle xi bi li da de com re la ção a essa par ti ci pa ção,
cons ci en te da im por tân cia de se le gi ti mar, por meio
da pre sen ça de par la men ta res como ob ser va do res
nas de le ga ções, as de ci sões to ma das em tais fo ros.
Sa be mos que, en tre os te mas em dis cus são na Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio, es tão ques tões como
a agrí co la, in for má ti ca, pro pri e da de in te lec tu al, e ou -
tras ca pa zes de afe tar pro fun da men te os es for ços de
es ta bi li za ção e de sen vol vi men to en vi da dos pelo
país. O mes mo ocor re nas dis cus sões em cur so no
âm bi to da ALCA, que vêm abor dan do te mas como
com pras go ver na men ta is e ser vi ços, te mas es tes
des ti na dos a ocu par o topo da agen da eco nô mi ca in -
ter na ci o nal em fu tu ro não mu i to dis tan te.

O caso do Mer co sul é sui ge ne ris, uma vez que
a par ti ci pa ção par la men tar foi pre vis ta nos pró pri os
tra ta dos cons ti tu ti vos do blo co: o de Assun ção, de
1991, e o Pro to co lo de Ouro Pre to, fir ma do em de -
zem bro de 1994.

VI – Con clu sões
É pa ten te o cres cen te an se io de par ti ci pa ção da

so ci e da de ci vil no pro ces sos de ci só ri os in ter na ci o na -
is. Exem plo des sa ten dên cia são os mo vi men tos po -
pu la res con trá ri os à glo ba li za ção pre sen tes ini ci al -
men te em Se at tle, por oca sião da fra cas sa da Con fe -
rên cia Mi nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio (OMC), que lan ça ria a Ro da da do Mi lê nio12, e mais 
re cen te men te em Was hing ton, quan do da re u nião do
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Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e do Ban co Mun di al13.
As ra í zes de tais ma ni fes ta ções es tão, sem dú vi da al -
gu ma, no cha ma do “dé fi cit de mo crá ti co” a ca rac te ri -
zar de ci sões ca pa zes de pro vo car pro fun dos im pac -
tos no dia a dia do ci da dão co mum. Daí a ne ces si da -
de de cri a ção de me ca nis mos que per mi tam a par ti ci -
pa ção do Par la men to no pro ces so de ci só rio le va do a
cabo nos fo ros in ter na ci o na is.

A pre sen ça de par la men ta res nos fo ros ne go ci -
a do res, como ob ser va do res, e a atu a ção das Co mis -
sões de Re la ções Exte ri o res de am bas as Ca sas do
Con gres so Na ci o nal de for ma pró-ativa no que tan ge
às con fe rên ci as agen da das pe las Na ções Uni das e
ou tros ór gãos in ter na ci o na is em pres ta ri am ma i or vi si -
bi li da de ao pro ces so de ci só rio in ter na ci o nal. Para a
vin dou ra Con fe rên cia do Mi lê nio, por exem plo, a re a -
li zar-se em se tem bro pró xi mo, e que de ve rá abor dar
a ques tão da re es tru tu ra ção da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, ca be ria uma ati va par ti ci pa ção do Par la -
men to bra si le i ro, por meio da re a li za ção de de ba tes e
au diên ci as pú bli cas, com a pre sen ça de re pre sen tan -
tes do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, das uni ver -
si da des e da so ci e da de ci vil. Des sas re u niões, que
pos si bi li ta ri am o exa me e a dis cus são do tema em pa -
u ta, po de ri am re sul tar pro pos tas e re co men da ções
ao Ita ma raty, com vis tas a sub si di ar a po si ção bra si le -
i ra nas ne go ci a ções.

Tais ini ci a ti vas para uma ma i or par ti ci pa ção do
Par la men to na for mu la ção da po lí ti ca ex ter na bra si le -
i ra ou tor ga ri am às de ci sões to ma das nos fo ros in ter -
na ci o na is um novo pa ta mar de le gi ti mi da de.

1 Ver Re zek, Fran cis co Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co, São Pa u lo:
Sa ra i va, 1991, p. 68.
2 Idem, op. cit., p. 69. 
3 Idem, op. cit., p. 70.
4 Idem, op. cit., p. 73.
5 Cer vo, Ama do Luiz e Ma ga lhães, José Cal vet de De po is das
Ca ra ve las: as re la ções en tre Por tu gal e Bra sil 1808-2000 Bra sí -
lia: Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia, 2000, p. 173.
6 Ver De utsch, Karl Aná li se das Re la ções Inter na ci o na is, Bra sí lia: 
Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia, 1978. 
7 Art. 90, in ci sos II e III do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. 
8 Uni on Par le men ta i re Les Par le ments dans le Mon de Bru xel les,
Le Cen tre Inter na ti o nal de Do cu men ta ti on Par le men ta i re de
l’Union Inter par le men ta i re, vol II, 1987, p. 1446.
9 Idem, op.cit., p. 1446.
10 Grif fith, Ernest S. O Sis te ma Ame ri ca no de Go ver no  Rio de
Ja ne i ro: Edi to ri al Nór di ca, 1983, p.162.
11 Cor win, Edward S. A Cons ti tu i ção Nor te-Americana e seu Sig -
ni fi ca do Atu al Rio de Ja ne i ro: Jor ge Za har Edi tor, 1986. 
12 Re a li za da em 30 de no vem bro e 01 de de zem bro de 1999.
13 Re u niões de abril de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) –
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, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, 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 265, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 50, 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 443, de 2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), 
que au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos – ECT a ele var tem po ra ri a men te seus li mi tes
de en di vi da men to para con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, com o BG Bank A/S–Di na mar ca, no va lor to -
tal equi va len te a até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete
mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil, se te cen tos e cin -
qüen ta e oito mar cos ale mães), des ti na da ao fi nan ci -
a men to par ci al do Pro je to de Au to ma ção do Sis te ma
de Tri a gem de Obje tos Pos ta is, que in te gra o Pro gra -
ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le -
co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal – PASTE.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 61, DE 1999

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 61, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que dá
nova re da ção aos §§ 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral. (Di re i tos Po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Car -
los Wil son, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ,
com al te ra ção pos te ri or apro va da pela re fe ri da Co mis são.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995

Pri me 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 57, de 1995,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si -
mon, que al te ra dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos
aos li mi tes má xi mos de ida de para a no me a ção de ma -
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gis tra dos e mi nis tros de tri bu na is e para a apo sen ta -
do ria com pul só ria do ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

– 4–

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

Pri me 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 7, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e dá ou tras pro vi dên ci as (al ter nân cia de no me a -
ções en tre pes so as do sexo mas cu li no ou fe mi ni no
para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

Pri me 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 63, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te -
bet, que dá nova re da ção ao in ci so II e à alí nea “b” do
in ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(apo sen ta do ria ba se a da em pa râ me tros etá ri os), ten -
do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das 
nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs ten ções dos
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 109, de 1999 (nº 747/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Cul tu ra II FM de Po ços de Cal das
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Po ços de Cal das,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 736, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 181, de 1999 (nº 26/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Pre si den te Ven ces lau 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 Pre si den te Ven ces lau, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 902, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor -
ges, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 1999

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 54, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre a
con ces são do se gu ro-desemprego aos tra ba lha do res
da pes ca, du ran te o pe río do de de fe so, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 447, de 2000, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

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.

– 9 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 29, 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 335, de 2000, Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar
Dias), que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no com 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 cen to 
e oi ten ta e cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to de Pro fis si o na li za ção de
Tra ba lha do res da Área de Enfer ma gem – PROFAE.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) –
Está en cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 37 
mi nu tos.)
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Ata da 60ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 17 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo, Ade mir Andra de 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 – Alva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – 
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Les sa – 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 – 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 – 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 – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do 
– Thel ma Si que i ra Cam pos – Tião Vi a na – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

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

OFÍ CI OS 

DO MINISTRO DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 137/2000, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 73, de
2000, da Se na do ra He lo í sa He le na.

Nº 142/2000, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 163,
de 2000, do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

  R EQUERIMENTO Nº 272, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, com fun da men to no art. 74, I, do Re -

gi men to Inter no, a cri a ção de co mis são tem po rá ria in -
ter na, com pos ta de 11 Se na do res e igual nú me ro de
su plen tes, para, no pra zo de 120 dias, le van tar da dos
e in for ma ções a res pe i to da cri se na in dús tria ae ro -
náu ti ca bra si le i ra, bem como pro por con jun to de me -
di das e re co men da ções com vis tas à so lu ção do pro -
ble ma. Para a con se cu ção de seus ob je ti vos, fica fi -
xa do o va lor de R$30.000,00 (trin ta mil re a is).

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Ge ral -
do Melo – Edu ar do Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te, na for ma do Re gi men to.

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
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141
 COMPLEMENTAR, DE 2000

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti -
tu ir o Fun do de Par ti ci pa ção dos Ser vi -
do res e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti -

tu ir o Fun do de par ti ci pa ção dos Ser vi do res – FPS
des ti na do a ga ran tir um bô nus anu al a to dos os Ser vi -
do res Ci vis do Go ver no Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co – O Fun do cri a do por esta lei
de ve rá obe de cer aos prin cí pi os da trans pa rên cia, pu -
bli ci da de, bem como ges tão par ti ci pa ti va.

Art. 2º Cons ti tu em re ce i tas do FPS:
I – 10% do cres ci men to real das re ce i tas tri bu tá -

ri as apu ra das men sal men te;
II – 3% do Impos to de Ren da Re ti do na Fon te

dos Ser vi do res abran gi dos por esta lei;
III  –  1% da re mu ne ra ção dos Ser vi do res abran -

gi dos por esta lei;
IV  –  do ta ções or ça men tá ri as;
V  –  10% da re ce i ta de to das as mul tas, apli ca -

das por Ser vi do res da Admi nis tra ção no uso de suas
atri bu i ções le ga is;

VI  –  re ce i tas fi nan ce i ras;
VII  –  ou tras que vi vem a ser des ti na das ao fun do.
Art. 3% Os re cur sos do Fun do se rão ge ri dos

pelo se guin te Con se lho de Admi nis tra ção:
I  –  três re pre sen tan tes sin di ca is, den tre os sin -

di ca tos que pos su í rem o ma i or nú me ro de fi li a dos;
II  –  um re pre sen tan te do Con se lho Na ci o nal de

Con ta bi li da de;
III  –  um re pre sen tan te do Con se lho Na ci o nal

de Eco no mia;
IV  –  um re pre sen tan te do Tri bu nal de Con tas

da União;
V  –  um re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co Fe -

de ral;
VI –  um re pre sen tan te do Po der Le gis la ti vo;
VII  –  um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da;

VIII  –  um re pre sen tan te do Mi nis té rio do Pla ne -
ja men to;

IX  –  o Mi nis tro da Fa zen da, que o pre si di rá.
§ 1º A es tru tu ra de fun ci o na men to des te Con se -

lho será ga ran ti da pelo Mi nis té rio da Fa zen da.
§ 2º O Con se lho será no me a do pelo Pre si den te

da Re pú bli ca e tal Con se lho es ta be le ce rá o seu re gi -
men to in ter no.

Art. 4º Os re cur sos ar re ca da dos pelo Fun do de
que tra ta esta lei se rão ca pi ta li za dos no mer ca do fi -
nan ce i ro le van do-se em con si de ra ção os prin cí pi os
de ren ta bi li da de e pru dên cia.

Art. 5º No mês de ja ne i ro de cada ano, todo o
Ser vi dor que par ti ci par do Fun do re ce be rá um cré di to
no Ban co do Bra sil (BB) sob a for ma de ca der ne ta de
pou pan ça.

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

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A re for ma ge ren ci al do Esta do não pode se li mi -
tar à re du ção das des pe sas. O au men to da ar re ca da -
ção, a par tir do au men to da base tri bu tá ria e não da
cri a ção de no vos tri bu tos, deve ser um ins tru men to
per se gui do por to dos os go ver nan tes no sen ti do de
am pli ar a ar re ca da ção, por tan to dis po ni bi li zar mais
re cur sos para as áre as so ci a is.

O pre sen te pro je to tem por ob je ti vo fun da men tal 
cri ar ins tru men to para uma nova fi lo so fia de ar re ca -
da ção ao mes mo tem po em que bus ca mo ti var o s
Ser vi do res Pú bli cos a se sen ti rem só ci os do Esta do
na ges tão pú bli ca.

Assim, ao se au to ri zar a cri a ção de um fun do
que será ali men ta do ba si ca men te por re cur sos ad vin -
dos do au men to real das re ce i tas ar re ca da das,
ter-se-á mo bi li za do os Ser vi do res na luta con tra a so -
ne ga ção, tor nan do, cada um, par tí ci pe do es for ço de
au men to ar re ca da tó rio.

É es sen ci al se de sa li e nar os ser vi do res em re la -
ção as prá ti cas dos ges to res go ver na men ta is, sen do
que o ins tru men to aqui pro pos to, com cer te za cons ti -
tu ir-se– á em im por tan te pas so nes ta di re ção.

Além do mais, o pro je to cria vá ri os ins tru men tos
que pos si bi li tam a ma i or par ti ci pa ção dos ser vi do res
na ges tão go ver na men tal.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000.  – 
Osmar Dias. Se na dor.

(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.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 142, DE 2000

Alte ra a Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i -
ro de 1997, que dis põe so bre a re mo ção
de ór gãos, te ci dos e par tes de cor po hu -
ma no para fins de trans plan te e tra ta -
men to, e dá ou tras pro vi dên ci as, e a Lei
nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998, que dis -
põe so bre os pal nos e se gu ros pri va dos
de asis tên cia à sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te ar ti go  ao Ca pí -

tu lo IV, da Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997:

“Art. 13-A Em cum pri men to ao prin cí -
pio cons ti tu ci o nal da in te gra li da de, o Sis te -
ma Úni co de Sa ú de cus te a rá to das as ope -
ra ções de trans plan tes ne ces sá ri os, em
hos pi ta is pró pri os ou con ve ni a dos, re ser -
van do do ta ção or ça men tá ria su fi ci en te para
a co ber tu ra  dos gas tos pro ve ni en tes des sa
es pé cie de tra ta men to que so men te se jam
pas sí ve is de re a li za ção em ou tros pa í ses.”

Art. 2º Adi te-se o se guin te pa rá gra fo ao art. 10,
da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998:

“Art. 10. ...............................................
.............................................................
§ 4º Os trans plan tes de ór gãos, te ci -

dos e par tes do cor po hu ma no te rão seus
cus tos in te gral men te co ber tos pe las em pre -
sas de  que tra ta o art. 1º des ta Lei, se gun -
do as nor mas edi ta das pela Agên cia Na ci o -
nal de Sa ú de Su ple men tar." (AC)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias após 
a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os me i os de co mu ni ca ção es tam pam di a ri a -
men te, em suas man che tes, inú me ros ca sos de pes -
so as que ne ces si tam, com ur gên cia, de um trans -
plan te de ór gão e, por fal ta de von ta de po lí ti ca dos
Po de res Pú bli cos, vê em-se obri ga das a su cum bir
len ta men te em uma in ter mi ná vel fila de es pe ra,  su -
por tan to toda a sor te de do res e so fri men tos.

A Cons ti tu i ção Fe de ral é man da tá ria quan do ex -
pres sa que a sa ú de é um di re i to de to dos e um de ver
do Esta do. Po rém, não tem sido essa a  con cep ção
pre va len te em nos so sis te ma de sa ú de, seja ele pú -
bli co ou pri va do.

Os pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à
sa ú de re cu sam-se ve e men te men te a ofe re cer tal be -
ne fí cio aos seus usuá ri os, ale gan do uma  ele va ção
dos cus tos que po ria em ris co a vi a bi li da de eco nô mi -
ca de seus em pre en di men tos. A ver da de, en tre tan to,
é que nun ca se pode ava li ar com cla re za e pre ci são a
mar gem de ga nho des sas ins ti tu i ções, a qual não
deve ser  des pre zí vel, haja vis ta a dis po si ção que de -
mons tram em in ves tir em  pu bli ci da de e no au men to
do nú me ro de es ta be le ci men tos no se tor.

Em 1999, as es ti ma ti vas apon ta vam para uma
taxa de 3,6 do a do res para cada mi lhão de ha bi tan -
tes, su pe ri or à dos anos 1997 e 1998, que fo ram de
3 e 2,8, res pec ti va men te. No Chi le  e Argen ti na,
exis tem 10 do a do res por mi lhão de ha bi tan tes. Na
Eu ro pa, esse nú me ro é de 15 e che ga a 20/mi lhão
de ha bi tan tes nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Esses da dos de mons tram que a cons ciên cia de
nos sa po pu la ção com re la ção a essa gra ve pro ble -
má ti ca ain da é in ci pi en te. Como agra van te, a fila de
pes so as es pe ran do por um trans plan te não ces s a
de cres cer, se gun do a Asso ci a ção Bra si le i ra de 
Trans plan te de Órgãos – ABTO.

Entre tan to, ain da de acor do com a ABTO, a si -
tu a ção co me çou a dar si na is de me lho ria com a cri -
a ção, pelo Mi nis té rio da Sa ú de, do Sis te ma Na ci o -
nal de Trans plan tes.

Assim, pro cu ran do aten der aos re cla mos que
nos che gam de to dos os pon tos do ter ri tó rio na ci o -
nal, apre sen ta mos esta pro po si ção, em fa vor  da
ma i o ria de sas sis ti da de nos sa po pu la ção, es pe ran -
do o mais am plo apo io dos nos sos pa res para sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

 LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dis põe so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para
fins de trans plan te e tra ta men to e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
..........................................................................
..........................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Com ple men ta res

Art. 10. O trans plan te ou en xer to só se fará com
o con sen ti men to ex pres so do re cep tor, após acon se -
lha men to so bre a ex cep ci o na li da de e os ris cos do
pro ce di men to.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos em que o re cep tor
seja ju ri di ca men te in ca paz ou cu jas con di ções de sa -
ú de im pe çam ou com pro me tam a ma ni fes ta ção vá li -
da de sua von ta de, o con sen ti men to de que tra ta este
ar ti go será dado por um de seus pais ou res pon sá ve is 
le ga is.

Art. 11. É pro i bi da a ve i cu la ção, atra vés de qual -
quer meio de co mu ni ca ção so ci al de anún cio que
con fi gu re:

a) pu bli ci da de de es ta be le ci men tos au to ri za dos
a re a li zar trans plan tes e en xer tos, re la ti va a es tas ati -
vi da des;

b)  ape lo pú bli co no sen ti do da do a ção de te ci do, 
ór gão ou par te do cor po hu ma no para pes soa de ter -
mi na da iden ti fi ca da ou não, res sal va do o dis pos to no
pa rá gra fo úni co;

c) ape lo pú bli co para a ar re ca da ção de fun dos
para o fi nan ci a men to de trans plan te ou en xer to em
be ne fí cio de par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos de ges tão na ci o nal,
re gi o nal e lo cal do Sis te ma úni co de Sa ú de re a li za rão 
pe ri o di ca men te, atra vés dos me i os ade qua dos de co -
mu ni ca ção so ci al, cam pa nhas de es cla re ci men to pú -
bli co dos be ne fí ci os es pe ra dos a par tir da vi gên cia
des ta lei e de es tí mu lo à do a ção de ór gãos.

Art. 12. (Ve ta do)
Art. 13. É obri ga tó rio, para to dos os es ta be le ci -

men tos de sa ú de no ti fi car, às cen tra is de no ti fi ca ção,
cap ta ção e dis tri bu i ção de ór gãos da uni da de fe de ra -
da onde ocor rer, o di ag nós ti co de mor te en ce fá li ca fe -
i to em pa ci en tes por eles aten di dos.

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

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

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. 10. É ins ti tu í do o pla no ou se gu ro-referência 

de as sis tên cia à sa ú de, com co ber tu ra as sis ten ci al
com pre en den do par tos e tra ta men tos, re a li za dos ex -

clu si va men te no Bra sil, com pa drão de en fer ma ria ou
cen tro de te ra pia in ten si va ou si mi lar, quan do ne ces -
sá ria a in ter na ção hos pi ta lar, das do en ças re la ci o na -
das na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal de Do -
en ças e Pro ble mas Re la ci o na dos com a Sa ú de, da
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, res pe i ta das as exi -
gên ci as mí ni mas es ta be le ci das no art. 12 des ta lei,
ex ce to:

I – tra ta men to clí ni co ou ci rúr gi co ex pe ri men tal,
as sim de fi ni do pela au to ri da de com pe ten te;

II – pro ce di men tos clí ni cos ou ci rúr gi cos para
fins es té ti cos, bem como ór te ses e ptó te ses para o
mes mo fim;

III – in se mi na ção ar ti fi ci al;
IV – tra ta men to de re ju ve nes ci men to ou de

ema gre ci men to com fi na li da de es té ti ca;
V – for ne ci men to de me di ca men tos im por ta dos

não na ci o na li za dos;
VI – for ne ci men to de me di ca men tos para tra ta -

men to do mi ci li ar;
VII – for ne ci men to de pró te ses, ór te ses e seus

aces só ri os não li ga dos ao ato ci rúr gi co, ob ser va do o
dis pos to no § 1º des te ar ti go;

VIII – pro ce di men tos odon to ló gi cos, sal vo o
con jun to de ser vi ços vol ta dos à pre ven ção e ma nu -
ten ção bá si ca da sa ú de den tá ria, as sim com pre en di -
dos a pes qui sa, o tra ta men to e a re mo ção de fo cos de 
in fec ção den tá ria, pro fi la xia de cá rie den tá ria, ci rur gia 
e tra u ma to lo gia bu co ma xi lar;

IX – tra ta men tos ilí ci tos ou an tié ti cos, as sim de -
fi ni dos sob o as pec to mé di co, ou não re co nhe ci dos
pe las au to ri da des com pe ten tes;

X – ca sos de ca ta clis mos, guer ras e co mo ções in -
ter nas, quan do de cla ra dos pela au to ri da de com pe ten te.

§ 1º As ex ce ções cons tan tes do in ci so VII po -
dem ser a qual quer tem po re vis tas e atu a li za das pelo
CNSP, per ma nen te men te, me di an te a de vi da aná li se
téc ni co-atuarial

§ 2º As ope ra do ras de fi ni das nos in ci sos I e II do 
§ 1º do art. 1E ofe re ce rão, obri ga to ri a men te o pla no
ou se gu ro-referência de que tra ta este ar ti go a to dos
os seus atu a is e fu tu ros con su mi do res.

§ 3º Exclu em-se da obri ga to ri e da de a que se re -
fe re o § 2º des te ar ti go as en ti da des ou em pre sas que 
man têm sis te mas de as sis tên cia à sa ú de pela mo da -
li da de de au to ges tão.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je -
tos 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 273, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no § 2º do art. 50, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como do art. 216, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que seja
re me ti do ao Exmº. Sr. Mi nis tro da Fa zen da a so li ci ta -
ção das se guin tes in for ma ções:

1) o teor com ple to do Con tra to de Ante ci pa ção
de Ro yal ti es re la ti vos à Ita i pu fir ma do en tre o Go ver -
no Fe de ral e o Esta do do Pa ra ná;

2)  os pa re ce res ju rí di cos que em ba sa ram le gal -
men te o su pra ci ta do con tra to.

Jus ti fi ca ção

A imprensa re gis trou no trans cor rer da úl ti ma
se ma na o fato de que o Esta do do Pa ra ná, en tre ou -
tros en tes da fe de ra ção, está an te ci pan do re ce i tas
fu tu ras (com pos ta por ro yal ti es ) não obe de cen do
às dis po si ções da Re so lu ção nº 78, do Se na do Fe -
de ral, as sim como a re cen te men te san ci o na da Lei
de  Res pon sa bi li da de  Fis cal  (Lei  Com ple men tar nº 
101, de 2000).

Den tro des se con tex to e con si de ran do a com -
pe tên cia cons ti tu ci o nal ir re nun ciá vel des ta Casa,
faz-se ne ces sá rio que o Mi nis té rio da Fa zen da re me -
ta o con tra to fir ma do com o Go ver no do Pa ra ná, as -
sim como os pa re ce res ju rí di cos que fun da men ta ram
a im ple men ta ção do re fe ri do con tra to.

É im por tan te res sal tar que so men te com a aná li -
se mi nu ci o sa dos do cu men tos re que ri dos é que se
con se gui rá ana li sar de fi ni ti va men te a le ga li da de das
ações em pre en di das.

Não po de mos, tam bém, de i xar de res sal tar que
a de ci são re la ti va ao Pa ra ná re per cu ti rá em mu i tos
ou tros en tes da fe de ra ção, ten do im pli ca ções so bre
as con tas pú bli cas do Bra sil. Assim, fi cam ca rac te ri -
za das a ex tre ma re le vân cia e ur gên cia do as sun to em 
co men to.

Sala das Ses sões 17 de maio de 2000. – Osmar 
Dias Se na dor.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 274, 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, in for ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia so bre a re ad -
mis são de fun ci o ná ri os da Pe tro bras, para que se jam
es cla re ci das as se guin tes ques tões quan to ao acor do
co le ti vo de 1993/94 (cláu su la 92) que con ce deu o di re i -
to aos ex-empregados do Rio de Ja ne i ro, ní vel mé dio,
de re tor na rem ao qua dro fun ci o nal da em pre sa:

I – Qu a is fo ram os cri té ri os do De par ta men to de
Re cur sos Hu ma nos para re ad mis são des ses fun ci o ná ri -
os em cum pri men to ao Acor do Co le ti vo ob ser van do-se
que a ad mis são de car gos téc ni cos e ad mi nis tra ti vos de
ní vel mé dio é re a li za do de for ma des cen tra li za da, para
aten der às ne ces si da des de ca rá ter re gi o nal?

II – A Pe tro bras fez pre vi são do con cur so pú bli -
co para o ano de 2000. Por que não foi men ci o na do a
si tu a ção dos anis ti a dos pela Lei nº 8.878/94 que não
re ou ve ram seus pos tos de tra ba lho?

III – Mes mo ten do sido con ce di do aos anis ti a -
dos esse di re i to, isso não ocor reu. Por que não re tor -
na ram, pois par te des sas va gas, por for ça de lei, não
de ve ri am ser des ti na das a eles?

IV – Qual o con tin gen te que se en con tra nas si tu a -
ções aci ma e quan tos ob ti ve ram re tor no ao tra ba lho?

V – Qual a vi a bi li da de real de apro ve i ta men to
dos que ain da não ob ti ve ram re tor no?

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Se na -
dor Ge ral do Cân di do PT-RJ.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 1999, de ini ci a ti -
va da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, que re gu la -
men ta os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.506, de 1997, –
(dis põe so bre o va lor da pen são do de pen den te do
se gu ra do, do ex tin to IPC, a ser con ce di da ou man ti da
pela União Fe de ral); e

– Pro je to de Re so lu ção nº 51, de 2000, que au -
to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor de oi to cen tos e
vin te e qua tro mil, tre zen tos e ses sen ta e seis eu ros,
com o KfW da Ale ma nha.
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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) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os
se guin tes Avi sos:

– Nº 84, de 2000, de 10 do cor ren te, en ca mi -
nhan do có pia do Acór dão nº 232, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
so bre au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Oe i ras, Pi a uí, abran gen do o pe río do de 1º de ja ne i ro
de 1994 a 23 de agos to de 1996, na área de con vê ni -
os (TC-nº 525.272/96-8); e 

– Nº 85, de 2000, de 10 do cor ren te, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 135, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
so bre au di to ria re a li za da no De par ta men to Na ci o nal
de Estra das de Ro da gem e De par ta men tos Esta du a -
is de Estra das de Ro da gem dos Esta dos de São Pa u -
lo e Mi nas Ge ra is, com o ob je ti vo de acom pa nhar o
Pro gra ma de Mo der ni za ção e Ampli a ção da Ca pa ci -
da de da BR-381 – Ro do via Fer não Dias, por for ça da
de ci são nº 146/98. (TC-nº 929.102/93-3).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

  OFÍCIO Nº 881-L-PFL/2000

Bra sí lia, 9 de maio 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 1.977-15, de 4 
de maio de 2000, que “ins ti tui me di das adi ci o na is de
es tí mu lo e apo io à re es tru tu ra ção e ao ajus te fis cal
dos Esta dos 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 vo:
De pu ta do Ara cely de Pa u la
Su plen te:
De pu ta do Ra fa el Grec ca
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra , Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 900-L-PFL/2000

Bra sí lia, 10 de maio 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 1.949-23, de
28 de abril de 2000, que “acres cen ta dis po si ti vos à
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe
so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das
de con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi en te”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Lu ci a no Piz zat to – Re la tor
Su plen te:
De pu ta do Má rio Assad Fi lho
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 906-L-PFL/2000

Bra sí lia, 10 de maio 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 2.010-31, de
28 de abril de 2000, que “dá nova re da ção ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de de zem bro de 1997", em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Má rio Assad Fi lho – Re la tor
Su plen te:
De pu ta do Abe lar do Lu pi on
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 394/PT

Bra sí lia, 16 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

afim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Jor ge Bit tar
(PT/RJ), em subs ti tu i ção, ao De pu ta do Alo i zio Mer ca -
dan te (PT/SP), que in te gra rá a Co mis são des ti na da a 
pro fe rir pa re cer MP nº 2.021-1 de 2-5-2000, pu bli ca da 
no DO de 3-5-2000. “Acres ce dis po si ti vo ao De cre -
to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, para dis por so -
bre o fi nan ci a men to a pro je tos De im plan ta ção e re cu -
pe ra ção de in fra-estrutura de pes qui sa nas ins ti tu i -
ções pú bli cas de en si no su pe ri or e de pes qui sa, e dá
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ou tras pro vi dên ci as. (Men sa gem nº 390/2000 – CN
586/2000 na ori gem)

Aten ci o sa men te, De pu ta do Alo i zio Mer ca dan -
te , Lí der do PT.

OF. Nº 70/2000-GLPDT

Bra sí lia, 16 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que es tou in di can do os Se -

na do res Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na, para com po -
rem, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, a Co -
mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só -
ria nº 2.025-1, de 2000, que ins ti tui o va le-pedágio
obri ga tó rio so bre o trans por te ro do viá rio de car ga e
dá ou tras pro vi dên ci as, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te de sig na dos.

Aten ci o sa men te, Se na do ra He lo í sa He le na, Lí -
der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

OF. Nº 71/2000 – GLDPT

Bra sí lia, 16 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que es tou in di can do os Se -

na do res Ge ral do Cân di do e He lo í sa He le na, para
com po rem, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te,
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro -
vi só ria nº 2.026, de 2000, que ins ti tui, no âm bi to da
União, nos ter mos do art. 37, in ci so XXI da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, mo da li da de de li ci ta ção de no mi na da
pre gão, para aqui si ção de bens e ser vi ços co muns,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te de sig na dos.

Aten ci o sa men te, Se na do ra He lo í sa He le na, Li -
der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 156/2000

Bra sí lia, 17 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za

de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Sér gio
Reis pelo De pu ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos,
como mem bro su plen te, da Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li da de de apu rar, em
todo o País, o ele va do cres ci men to, de rou bo de car -
gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro -
do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.”

Aten ci o sa men te, De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí der
do Blo co PSDB/PTB

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem, Se na dor Pa u lo Har tung. 

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to, na for ma do Re gi men to, 
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 fica
ins cri to em pri me i ro lu gar, Se na dor Pa u lo Har tung.

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 pela or dem, Se na dor Ma gui to Vi le la. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, para igual pro vi dên cia, so li -
ci to, na for ma do Re gi men to, a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
fará a sua ins cri ção em se gun do lu gar, Se na dor Ma -
gui to Vi le la.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, V. Exª me con ce de a pa la vra pela or dem?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Mo re i ra Men des. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, é idên ti co o meu re que ri men to: so li ci to,
na for ma do Re gi men to, 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 é
o ter ce i ro ins cri to, Se na dor Mo re i ra Men des.

Os três fa la rão na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.  

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma ques tão de or dem.) – Sr. Pre si den te, nos ter mos
dos arts. 403 a 405 do Re gi men to Inter no, so li ci to da
Pre si dên cia es cla re ci men tos a res pe i to da apli ca ção
da nor ma re gi men tal que de ter mi na o en ca mi nha -
men to de pro po si ção para o exa me de ou tra Co mis -
são que não a cons tan te do des pa cho ini ci al.

A mi nha dú vi da de cor re da cons ta ta ção de que
esse pro ce di men to tem sido fe i to, data ve nia, sem a
ob ser vân cia da nor ma re gi men tal e, em con se qüên -
cia, em pre ju í zo da nor ma li da de da tra mi ta ção da ma -
té ria nas Co mis sões, de vi do à sus pen são do seu exa -
me na Co mis são em que se en con tra va – não raro
com pa re cer já pre pa ra do para a apre ci a ção pelo Ple -
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ná rio da Co mis são – quan do foi so li ci ta da a au diên cia 
de ou tra Co mis são so bre a mes ma pro po si ção. 

Com a fi na li da de de fun da men tar o meu pe di do
com ca sos con cre tos, de modo a aten der ao dis pos to
no art. 404 do Re gi men to Inter no, men ci o no, como
exem plos, dois pro je tos de lei com ple men tar que,
atu al men te, tra mi tam nes ta Casa.

a) o PLC nº 49, de 1999 (PL nº 2.514,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al te ra a Lei 
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991, a Lei nº 
8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e o De -
cre to Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
dis pon do so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi -
da de do se tor de tec no lo gia de in for ma ção;
des pa cha do ini ci al men te às Co mis sões de
Edu ca ção (CE) e de Assun tos So ci a is
(CAS), em 26-10-99, teve o seu exa me sus -
pen so na CE, me di an te a apro va ção do re -
que ri men to des sa co mis são, em 16-11-99,
para que fos se ou vi da a Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), quan do
eu, de sig na do o re la tor da ma té ria na CE, já 
es ta va com a mi nu ta do re la tó rio pron to
para ser lido;

b) o PLC nº 3, de 2000 (PL nº 1617, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dis põe 
so bre a cri a ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos e de co or de na ção do Sis te ma 
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de re cur sos Hí -
dri cos, e dá ou tras pro vi dên ci as, des pa cha do
ini ci al men te às Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) e de Ser vi ços de
Infra-estru- tura (CI), em 21-1-2000, teve o
seu exa me sus pen so na CCJ, me di an te apro -
va ção do Re que ri men to nº 74/2000, em
16/03/99, para que fos se ou vi da a Co mis são
de Assun tos So ci a is, quan do o re la tor da ma -
té ria, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, já ha via 
de vol vi do o pro je to à re fe ri da co mis são, com
Voto pela apro va ção.

Enten do, to da via, que re que ri men to nes se sen -
ti do só deve ser apre sen ta do por oca sião da dis cus -
são da ma té ria em ple ná rio, ex ce to quan do a so li ci ta -
ção se re fe rir aos ca sos de apre ci a ção ter mi na ti va
nas co mis sões pre vis tos no art. 91 do Re gi men to
Inter no (art. 58, § 2º, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral), por
for ça do dis pos to no art. 92 do mes mo Re gi men to.

Nes se caso, jus ti fi ca-se o re que ri men to em ra -
zão de a pro po si ção sub me ti da à de ci são ter mi na ti va
ser dis pen sa da de de li be ra ção pelo Ple ná rio, sal v o

re cur so in ter pos to por um dé ci mo dos mem bros do
Se na do (91, § 4º, RISF), sen do en ca mi nha do, con for -
me o caso, à san ção, pro mul ga ção, re me ti do à Câ -
ma ra ou ar qui va do (91, § 5º, RISF).

Nos de ma is ca sos, quan do não se tra tar de pro -
po si ção que dis pen sa a de li be ra ção do Ple ná rio, en -
ten de mos que o re que ri men to só deve ser apre sen ta -
do du ran te a sua dis cus são em ple ná rio, pois, se a
ma té ria for re je i ta da em ra zão de a Co mis são emi tir
pa re cer pela sua in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da de, 
a pro po si ção será con si de ra da re je i ta da e ar qui va da
de fi ni ti va men te, por des pa cho do Pre si den te do Se na -
do, sal vo, não sen do unâ ni me o pa re cer, re cur so in ter -
pos to nos ter mos do art. 254 (art. 101, § 1º, RISF). 

Do mes mo modo, se a pro po si ção re ce ber pa re -
cer con trá rio quan to ao mé ri to, será tida como re je i ta da
e ar qui va da de fi ni ti va men te, sal vo re cur so de um dé ci -
mo dos mem bros do Se na do no sen ti do de sua tra mi ta -
ção (art. 254, ca put), sen do dis pen sá vel, por con se -
guin te, a oi ti va de ou tra co mis são so bre a ma té ria. 

A apro va ção de re que ri men to para que seja
ou vi da ou tra co mis são que não aque la pre vis ta no
des pa cho pre ce den te, na prá ti ca da tra mi ta ção d e
pro po si ções le gis la ti vas nes ta Casa, tem im pli ca do
a so li ci ta ção do res pe ti vo pro ces sa do, pela Se cre -
ta ria-Geral da Mesa, à Co mis são onde se en con tra
tra mi tan do a pro po si ção, para que seja re fe i to o re -
fe ri do des pa cho. Tal fato não re sul ta em atro pe lo à
apre ci a ção so bre a ma té ria na Co mis são em que se 
en con tra va aguar dan do pa re cer, se o des pa cho
não an te pu ser a oi ti va de ou tra co mis são.

A meu ju í zo, a oi ti va de co mis são, an tes de se -
rem ou vi das as co mis sões pre vis tas no des pa cho ini -
ci al, e na or dem nele es ta be le ci da, so men te é re gi -
men tal men te pos sí vel quan do a ma té ria for des pa -
cha da a mais de uma co mis são e a pri me i ra es go tar o 
pra zo sem so bre ela se ma ni fes tar, caso em que po -
de rá ser dis pen sa do o seu pa re cer, por de li be ra ção
do Ple ná rio, a re que ri men to de qual quer Se na dor
(art. 119, ca put, RISF).

Di an te do ex pos to, in da go qual é a fun da men ta -
ção re gi men tal para que seja ad mis sí vel, em qual -
quer caso e mo men to de tra mi ta ção de ma té ria nas
co mis sões, a apli ca ção do dis pos to no art. 279, I, do
Re gi men to Inter no, que pre vê a oi ti va de co mis são
que so bre [a pro po si ção] não se te nha ma ni fes ta do,  e 
não so men te, a meu ver, por oca sião de sua dis cus -
são em ple ná rio, sal vo quan do se tra tar de pro po si -
ção sub me ti da à apre ci a ção ter mi na ti va, nos ter mos
do art. 91 do RISF ou, ain da nes se caso, por ini ci a ti va
da pró pria co mis são em que se en con tra sob exa me,
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por for ça do dis pos to no art. 92 do RISF, pois en ten do 
que o novo des pa cho, em qual quer caso, não pode
al te rar a or dem das co mis sões pre vis ta no des pa cho
pre ce den te para o exa me da ma té ria. 

É a ques tão que en ca mi nho para o exa me da
Pre si dên cia da Mesa do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
agra de ce o en ca mi nha men to que V. Exª fará e de ter -
mi na que o as sun to seja es tu da do para que as in for -
ma ções per ti nen tes lhe se jam pres ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Na bor
Jú ni or, por vin te mi nu tos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, an tes de ini ci ar o
meu pro nun ci a men to, de se jo co mu ni car à Casa que, há
pou cos ins tan tes, es ti ve com o Se na dor Tião Vi a na e lhe
dis se que vol ta ria hoje a ocu par a tri bu na do Se na do,
para res pon der às suas con si de ra ções a meu res pe i to,
for mu la das na ses são de on tem, e para re to mar as de -
nún ci as for mu la das em pro nun ci a men tos an te ri o res, so -
bre a com pra ir re gu lar e su per fa tu ra da de me di ca men tos 
por par te do Go ver no do Esta do do Acre. 

Sr. Pre si dente, Srªs. e Srs. Se na do res, este ple -
ná rio tem sido inun da do por de nún ci as, en vol ven do
as es can da lo sas ope ra ções pro mo vi das pelo Go ver -
no do Acre para a aqui si ção de me di ca men tos e in su -
mos mé di co-hospitalares des ti na dos à rede pú bli ca
do Esta do. Ontem, mais uma vez, os go ver nis tas e
seus ali a dos vol ta ram a ata car e, com a ha bi tu al fe ro -
ci da de in ju ri o sa, des pe ja ram so bre mi nha pes soa
uma nova car ga de in sul tos e acu sa ções va zi as. 

V. Exªs me co nhe cem e sa bem que, em toda a
vida pú bli ca, nun ca per mi ti que res sen ti men tos ou ba i -
xos in te res ses po li ti que i ros gui as sem os meus pas sos
– pas sos que se sub me tem me nos ain da à ga nân cia
por be ne fí ci os pes so a is ou pelo po der. E, por isso,
ape nas por isso, re tor no à tri bu na, vi san do ao alvo de
sem pre: a ver da de, a cla re za, a ne ces si da de de res -
guar dar o povo do Esta do do Acre, hoje ame a ça do
pelo au to ri ta ris mo, pelo ódio in sa no e por prá ti cas ad -
mi nis tra ti vas que, no mí ni mo, re ve lam-se sus pe i tas.

Rogo aos que pre ten dem me hon rar com seus
apar tes que aguar dem o tér mi no da ex po si ção ini ci al,
o que me per mi ti rá fa zê-la com cla re za e co e rên cia
para, ao fi nal, en tão, po der mos in gres sar no de ba te
de mo crá ti co do tema.

Sou um par la men tar por vo ca ção e por con vic -
ção. Acre di to que no Con gres so Na ci o nal, nas as -
sem bléi as le gis la ti vas e nas câ ma ras mu ni ci pa is está
o cer ne da de mo cra cia, da de fe sa das ins ti tu i ções, do 

res guar do dos in te res ses co le ti vos da so ci e da de.
Essa mis são se de sen vol ve por in ter mé dio de vá ri as
ver ten tes si mul tâ ne as, en tre as qua is se des ta cam as 
Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to. 

É nas CPIs que os fa tos são de ba ti dos à luz do
dia, sob as câ me ras de te le vi são e, ao vivo, pe ran te os
mi cro fo nes das emis so ras de rá dio. É nas ga le ri as das
CPIs que o povo pode to mar as sen to li vre men te para
acom pa nhar a fe i tu ra dos au tos e a oi ti va das tes te mu -
nhas, en ca rar cri mi no sos e sen tir a sin ce ri da de dos que
são fal sa men te acu sa dos. É nas CPIs, en fim, que a de -
mo cra cia en con tra suas mais le gí ti mas ar mas para de -
fen der a li ber da de e a éti ca ad mi nis tra ti va. 

Isso sem pre le vou o PT na ci o nal a pro por a cri a -
ção de Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to. Toda
vez que sur ge uma de nún cia en vol ven do o Go ver no
Fe de ral, ao qual faz opo si ção, aque le Par ti do – go -
ver nis ta, no Acre – cla ma por sua apu ra ção trans pa -
ren te, nos au di tó ri os do Con gres so Na ci o nal.

Nem po de ria ser de ou tra for ma, por que esse é
o seu le gí ti mo pa pel ins ti tu ci o nal, mas, quan do se fa -
zem acu sa ções do cu men ta das, quan do se apre sen -
tam pro vas ma te ri a is in con tes tá ve is, quan do sur gem, 
à luz do dia, as fal ca tru as co me ti das pelo Go ver no do
Esta do, aí tudo muda.

Em seu dis cur so de on tem, o Se na dor Tião Vi a -
na teve até medo de usar a ex pres são Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to. S. Exª se des do brou em duas
co i sas: in sul tar este hu mil de Se na dor e de fen der, te -
naz men te, que as apu ra ções do es cân da lo dos me di -
ca men tos fi quem res tri tas ao Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al,  uma obs ti na ção des ti tu í da de con sis tên cia po lí -
ti ca ou até mes mo ins ti tu ci o nal. Afi nal, fa ze mos par te
do mes mo Par la men to, que, no Acre, é re pre sen ta do
pela Assem bléia Le gis la ti va. As CPIs que des ven da -
ram os cri mes do “Esque ma PC” e des mon ta ram o
que foi cha ma do de “Escân da lo do Orça men to” es tão
na his tó ria do Con gres so Na ci o nal e da de mo cra cia
bra si le i ra, ao lado de ou tras – em bo ra me nos fa mo -
sas – igual men te de ci si vas, em im por tan tes mo men -
tos de afir ma ção cons ti tu ci o nal do País.

De ze nas de Co mis sões de Inqué ri to aguar dam
ins ta la ção na Câ ma ra e no Se na do. To das cri a das,
pro pos tas ou apo i a das pelo Par ti do dos Tra ba lha do -
res, que, no en tan to, si mu la re a ções alér gi cas quan -
do hou ve fa lar de ins ta u ra ção de CPIs no Esta do que
go ver na, o Acre. Por que será?

A es ma ga do ra ma i o ria go ver nis ta na Assem -
bléia é com pro va da pe los nú me ros: dos seus vin te e
qua tro De pu ta dos, quin ze são sub mis sos in con di ci o -
na is ou com põem a li nha au xi li ar do Go ver na dor.
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Exis tem ou tros que, por in de pen dên cia po lí ti ca ou di -
ver gên ci as ide o ló gi cas, po dem-se jun tar a eles, o que 
de ve ria ga ran tir-lhes um re sul ta do po si ti vo ao fi nal
das in ves ti ga ções. Então, por que não abrir as por tas
da CPI? Exis ti rá algo tão ne fan do, tão pro fun do que
não pos sa ser ex pos to às câ me ras, aos mi cro fo nes,
às pá gi nas dos jor na is – à opi nião pú bli ca, em suma?

Num pon to eu con cor do, in te gral e ir res tri ta men -
te, com o Se na dor Tião Vi a na: o Se na do Fe de ral não
é o foro ade qua do para esse tipo de ques tão, re gi o nal 
em sua es sên cia. Lem bro ape nas, a S. Exª e ao Ple -
ná rio, que foi S. Exª quem to mou a ini ci a ti va des te de -
ba te, quan do leu, na tri bu na, uma nota ofi ci al do Go -
ver no de seu ir mão con ten do in jú ri as e in si nu a ções
gro tes cas con tra o Pre si den te do Di re tó rio Esta du al
do PMDB, o dig no De pu ta do João Cor re ia, por ter S.
Exª apre sen ta do sé ri as de nún ci as, em ba sa das em
do cu men tos ir res pon dí ve is, so bre a com pra de me di -
ca men tos su per fa tu ra dos pela Se cre ta ria de Sa ú de.

Te nho aqui, Sr. Pre si den te, o teor do dis cur so com 
que o Se na dor Tião Vi a na abriu o de ba te des te tema,
no Se na do, há cer ca de duas se ma nas. Diz S. Exª: “O
que não po de mos ace i tar é a ação cri mi no sa que vem
sen do de sen ca de a da pe los que re pre sen tam tudo de
ruim que exis te na po lí ti ca acre a na. Na se ma na pas sa -
da, foi o su plen te de De pu ta do João Cor re ia.”

Quer di zer, o De pu ta do João Cor re ia, que, na ver -
da de, fi cou como pri me i ro su plen te do PMDB e, ago ra,
está exer cen do o car go de vi do ao li cen ci a men to de um
ti tu lar, apre sen tou de nún ci as, como é de seu de ver, ba -
se a das em do cu men tos que lhe fo ram en tre gues e onde
fica de vi da men te com pro va da a com pra ir re gu lar de me -
di ca men tos pela Se cre ta ria de Sa ú de Esta du al. Su ce de
que o Se na dor Tião Vi a na tra tou essa ati tu de do De pu ta -
do como se fos se algo cri mi no so. E to mou a ini ci a ti va de
tra zer o as sun to ao ple ná rio do Se na do Fe de ral. Eu, ao
con trá rio, não que ria fa zê-lo, mas fui obri ga do a re ba ter
aque las acu sa ções ab sur das e in ju ri o sas.

Co brei co e rên cia de S. Exª e de seus ali a dos: se 
exis tem sus pe i tas con cre tas, elas têm que ser apu ra -
das, não no re ces so das sa las do Mi nis té rio Pú bli co,
mas à luz do dia, aber ta, cla ra men te, no ple ná rio e
nas Co mis sões da Assem bléia Le gis la ti va.

O no bre Se na dor Tião Vi a na usa a ex pres são
“ou tro pro ce di men to”, tal vez por medo in cons ci en te
de usar a ter mi no lo gia apro pri a da, Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to. Re co men do a S. Exª a le i tu ra do
art. 58, §3º, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, onde en con tra rá o ri tu al para que se apu -
rem as pos sí ve is ir re gu la ri da des na ad mi nis tra ção
pú bli ca, iti ne rá rio que a nós, mem bros do Par la men -

to, in cum be ob ser var: fe i ta a de nún cia, cria-se uma
CPI para in ves ti gá-la em toda a ex ten são e, caso haja 
ele men tos con cre tos a cor ro bo rá-la, con vo ca-se o Mi -
nis té rio Pú bli co para abrir as ações pe na is ca bí ve is.
Qu al quer ou tra co i sa é dis tor cer os fa tos, na vã ten ta -
ti va de es con der a sua real na tu re za. 

S. Exª, ao in vés de re ba ter com se ri e da de as
de nún ci as for mu la das pelo De pu ta do João Cor re ia e
por mim tra zi das a este ple ná rio, des do brou-se em in -
sul tos e ten ta ti vas de agra vos mo ra is, po lí ti cos e his -
tó ri cos a um ad ver sá rio fran co e trans pa ren te. Isso
não me sur pre en deu, me nos ain da me atin giu, por -
que já es pe ra va tal con du ta, mas in sis to em de ba ter o 
pro ble ma em alto ní vel, com a se re na ob je ti vi da de
que bus co im pri mir a to das as mi nhas ações como ci -
da dão e como re pre sen tan te do povo. 

Vou-me res trin gir aos pon tos des ta ca dos on tem
pelo Se na dor Tião Vi a na, re ba ten do-os um a um, em
bre ves pa la vras, por que a ver da de dis pen sa ad je ti va -
ções exa us ti vas e im pre ca ções con tra ad ver sá ri os.

Co me ço com o mal si na do “fór ceps den tá rio” de
R$1,67 mil, cuja com pra foi atri bu í da ao Go ver no an -
te ri or. Ora, a nota fis cal nº 063, emi ti da pela fir ma
R.M.B. Oli ve i ra, é da ta da de 10 de agos to de 1999,
oito me ses após a pos se do atu al Go ver na dor! Está
aqui a nota fis cal, com os se guin tes itens: dois fór -
ceps odon to ló gi cos; pre ço por uni da de – R$1,67 mil.
Esse ins tru men to foi co ta do, no co mér cio, a R$37. 

Ao di zer que essa com pra ti nha sido fe i ta pelo
Go ver no de Orle ir Ca me li, o Se na dor Tião Vi a na
acres cen tou que eu o apo i a ra – o que não con diz com 
a re a li da de dos fa tos. Na ver da de, nós, do PMDB, es -
tá va mos ape nas en ta bu lan do uma co li ga ção com o
Par ti do do Sr. Orle ir Ca me li, para lan çá-lo como can -
di da to à re e le i ção. Na vés pe ra da con ven ção, to da -
via, S. Sª de sis tiu de con cor rer e, por tan to, não che -
gou a ha ver acor do for mal. Enquan to o PT se co li ga -
va com ou tros doze Par ti dos, nós, do PMDB, con cor -
re mos so zi nhos, de po is que o Sr. Orle ir Ca me li de sis -
tiu de se can di da tar à re e le i ção e de i xou o nos so Par -
ti do numa si tu a ção di fí cil. O De pu ta do Chi cão Brí gi -
do, com co ra gem e es pí ri to de mo crá ti co, as su miu a
mis são de en ca be çar a cha pa pe e me de bis ta, co lhen -
do, como se ria de pre ver-se, uma vo ta ção ir ri só ria. 

Assim, nun ca se for ma li zou uma co li ga ção do
PMDB com o Sr. Orle ir Ca me li, mas o Se na dor Tião
Vi a na e a Se na do ra Ma ri na Sil va in sis tem em di zer
que éra mos ali a dos.

Vol tan do ao fór ceps de R$ 1,67 mil, cir cu la a
ver são de que ele, na ver da de, foi ad qui ri do ain da no
Gover no Orle ir Ca me li e ape nas pago por seu su ces -
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sor, o atu al Go ver na dor Jor ge Vi a na. Ape nas para efe i -
to de ar gu men ta ção, vou abrir um pa rên te se, Sr. Pre si -
den te: que se diga que essa com pra foi fe i ta no Go ver -
no de Orle ir Ca me li e que só foi fa tu ra da oito me ses de -
po is – S. Sª de i xou o Go ver no no dia 31 de de zem bro
de 1998 e o Sr. Jor ge Vi a na o as su miu no dia 1º de ja -
ne i ro de 1999. Ora, qual quer co mer ci an te sabe que
uma mer ca do ria, ao ser en tre gue, deve es tar acom pa -
nha da da nota fis cal. E eu per gun to: como uma mer ca -
do ria foi en tre gue em 1998, du ran te o Go ver no an te ri or,
mas só foi fa tu ra do no dia 10 de agos to de 1999?

Vou mais adi an te, ace i tan do, ain da para efe i to
de ar gu men ta ção, essa jus ti fi ca ti va de que o pro du to
foi com pra do no Go ver no an te ri or, mas só foi fa tu ra do 
oito me ses de po is. Nes se caso, ca be ria à au to ri da de
res pon sá vel pelo efe ti vo pa ga men to – o Se na dor Tião 
Vi a na dis se que a atu al ad mi nis tra ção ape nas pa gou
– ter ve ri fi ca do que o pre ço real des se ma te ri al (“fór -
ceps den tá rio”) –, que foi fa tu ra do pela fir ma por
R$1.670,00, era de R$37,00. Então, ele não de via ter
pago! Esta va na obri ga ção de re cu sar o pa ga men to.
Isso, re pi to, se o ma te ri al foi mes mo com pra do pelo
Go ver no an te ri or, fato que não se com pro va, por que
a nota fis cal é do dia 10-8-99, já no oi ta vo mês da ad -
mi nis tra ção do atu al Go ver na dor Jor ge Vi a na.

A fa tu ra é fal sa? Ou será um do cu men to sem
res pal do em em pe nhos fi nan ce i ros re gu la res e ajus te 
pré vio dos pre ços? 

A com pra do re mé dio Di me ti co na: não ques ti o nei o 
va lor es ta be le ci do em li ci ta ção pú bli ca, de R$0,53. O que 
de nun ci ei – e os Ana is da Casa es tão aí para cor ro bo rar
a mi nha afir ma ção – foi a cla mo ro sa dis pa ri da de de pre -
ços, os ob ti dos atra vés de pro ces so li ci ta tó rio, que te nho
aqui em mãos, que co tou esse pro du to a R$0,53, e os
pa gos nas ope ra ções di re tas de com pra, no bal cão ami -
go da Se cre ta ria de Sa ú de, que pu la ram para R$5,95,
uma di fe ren ça de 1.023%, con for me nota fis cal que te -
nho tam bém aqui em meu po der. 

O ma te ri al foi co ta do pela co mis são de li ci ta ção
em de zem bro de 1999 a R$0,53, sen do ven di do em
mar ço des te ano 2000 – te nho aqui a nota fis cal para
com pro var – por R$5,95.

No to can te, aos me di ca men tos Me ben da zol e
Ci me ti di na, não en trei no mé ri to dos va lo res en vol vi -
dos nas ope ra ções ir re gu la res que mar ca ram sua
aqui si ção pelo Go ver no do Esta do. O que ques ti o nei
foi a ir re gu la ri da de em si, o pró prio aten ta do aos prin -
cí pi os da mo ra li da de e da éti ca na Admi nis tra ção Pú -
bli ca. E os pro du tos ci ta dos são ape nas al guns exem -
plos. Re fe ri-me ape nas a 4 ou 5 itens no meu pro nun -
ci a men to an te ri or, mas te nho no tas fis ca is e ma pas

da Co mis são de Li ci ta ção, onde cons tam mais de 100 
itens de com pra de me di ca men tos su per fa tu ra dos
pelo Go ver no do Esta do do Acre. Li mi tei-me ape nas
àque les 4 ou 5 itens, para não ser mu i to en fa do nho. 

Os pro du tos ci ta dos são ape nas al guns exem -
plos, cu jas mar cas co me çam pe las le tras: c , d e f.
Todo o res to do al fa be to será, de ve rá ser, alvo de in -
ves ti ga ção com foro apro pri a do: a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to.

As com pras su per fa tu ra das fo ram fe i tas logo no
al vo re cer do atu al Go ver no do Esta do, pou cas ho ras
após a pos se, an tes mes mo da con fi gu ra ção le gal da
ca la mi da de que jus ti fi ca ria a dis pen sa de li ci ta ção. Essa 
me di da só foi de cre ta da cin co dias após a in di gi ta da
ope ra ção, quan do de ve ria ter pre ce di do qual quer ou tra, 
como cons ta tou a Au di to ria do Tri bu nal de Con tas do
Esta do – que te nho aqui em mãos – e foi de nun ci a do
pelo Lí der do PMDB na Assem bléia Le gis la ti va – de -
nún cia que os ali a dos do Go ver na dor não ti ve ram como 
des men tir. Te nho aqui, tam bém, o re la tó rio do Tri bu nal
de Con tas a res pe i to des sa dis pen sa de li ci ta ção para a
com pra de me di ca men tos no iní cio do Go ver no Jor ge
Vi a na, onde se cons ta tou uma sé rie de ir re gu la ri da des.
A dis pen sa de li ci ta ção tem que ser ob je to de de cre to do 
Po der Exe cu ti vo, com base em uma ca la mi da de, ou um 
fato su per ve ni en te que pos sa jus ti fi car a dis pen sa de li -
ci ta ção – co i sa que não foi fe i ta. 

Em que pese se ale gar que os hos pi ta is não ti -
nham re mé di os e ha via ne ces si da de de ad qui ri-los
com ur gên cia, até mes mo pelo ris co de vida en fren ta -
do por al guns pa ci en tes, ti nha-se que obe de cer aos
trâ mi tes le ga is, con for me es ta be le ce a Lei nº 8.666,
lem bra da, in clu si ve, pela au di to ria de dois au di to res
do Tri bu nal de Con tas do Esta do do Acre.

Na ten ta ti va de des vi ar o foco da ques tão, os
Se na do res do PT que rem mer gu lhar a Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal de Rio Bran co nes se es cân da lo, acu san do-a
de tam bém su per fa tu rar a aqui si ção de me di ca men -
tos, e ci tan do, ex pres sa men te, ape nas um item: a
me to clo pra mi da, so lu ção oral, que o Go ver no do
Esta do te ria ad qui ri do por ape nas R$0,33 cen ta vos e
a Pre fe i tu ra por pre ços mu i to su pe ri o res.

Mas o que os go ver nis tas não dis se ram foi que
essa aqui si ção, pela Pre fe i tu ra, aten deu a pe di do do
pró prio Go ver no do Esta do. 

Sr. Pre si den te, está aqui o Ofí cio do Se cre tá rio
de Sa ú de do Esta do, di ri gi do à Pre fe i tu ra, que pas so
a ler, nos se guin tes ter mos:

“Ao Se cre tá rio de Sa ú de da Pre fe i tu ra.

Dr. Car los Au gus to Be i ru te Bor ges.
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Sr. Se cre tá rio, con for me en ten di men to
man ti do com V. Exª, es ta mos en ca mi nhan -
do a re la ção das ne ces si da des de ma te ri al
de con su mo am bu la to ri al e me di ca men to
para o Cen tro de Sa ú de do Esta do. 

Aten ci o sa men te,
Dr. Ado ni as Fe i to sa Ro dri gues Jú ni -

or.”
Então, o Se cre tá rio Esta du al de Sa ú de pe diu ao 

Se cre tá rio de Sa ú de da Pre fe i tu ra de Rio Bran co que
ad qui ris se ma te ri a is hos pi ta la res, me di ca men tos,
para ce der para os pos tos de sa ú de do Esta do. 

Pois bem, o Se na dor Tião Vi a na dis se que o
Esta do com prou esse me di ca men to a R$0,53 . Mas
ve jam V. Exªs, aqui na re la ção que o Se cre tá rio de
Sa ú de do Esta do man dou para o Se cre tá rio de Sa ú de 
do Mu ni cí pio, ele já cota a uni da de des se mes mo pro -
du to, me to clo pra mi da, fras co, so lu ção oral – em um
lote de 1.800 uni da des – a R$2,68. Já veio o pre ço de
lá, da Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do, numa lis ta com
mais de ou tros du zen tos itens. 

Quer di zer, o Go ver no do Esta do diz que pa gou
R$0,33 por um re mé dio – e man da a Pre fe i tu ra com -
prar o mes mo me di ca men to por R$2,68, con for me
com pro vei aqui com do cu men tos da Se cre ta ria.

A Srª He lo i sa He le na  (Blo co/PT – AL) – Qu an -
do pos sí vel, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Já vou
con clu ir, de po is con ce do o apar te a V. Exª.

No mí ni mo, é mu i to sus pe i to, in clu si ve por que
po de mos es tar as sis tin do a uma ten ta ti va de in du zir
um ad mi nis tra dor a erro, a cri me con tra a eco no mia
da so ci e da de. O Go ver no com pra a R$0,33, man da a
Pre fe i tu ra com prar por mais de R$2,00 e de po is vem
de nun ci ar su per fa tu ra men to da Pre fe i tu ra. É es tra -
nho, mu i to es tra nho! 

Em sua de vo ção aos in te gran tes do Mi nis té rio
Pú bli co, o Se na dor Tião Vi a na con fe re a eles o mo no -
pó lio da cre di bi li da de: pri me i ro, re pro duz uma das ca -
ti li ná ri as que de di ca ram ao Pre fe i to de Rio Bran co;
em se gui da, co men ta que “é a Pro cu ra do ria da Re pú -
bli ca, não um po lí ti co, que está fa lan do isso”. Ou seja, 
aque la acu sa ção só me re ce cré di to por que foi fe i ta
por Pro cu ra do res e não por po lí ti cos.

Re cu so-me a co men tar, nes te re cin to de po lí ti -
cos dig nos, tão pér fi da e in fa man te in si nu a ção! 

O fato é que, como sem pre, os Se na do res do
PT con tor na ram o cer ne da ques tão: exis tem de nún -
ci as sé ri as, fun da men ta das, ex pres sas em do cu men -
tos cla ros, in con tes tá ve is. Essas de nún ci as agri dem
di re ta men te a fal sa ima gem mo ra lis ta do atu al Go ver -

no do Acre e, por tan to, de vem ser apu ra das em toda
a sua pro fun di da de. O me ca nis mo de tais in ves ti ga -
ções, por ex ce lên cia, é a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, nos ter mos pre co ni za dos pelo art. 58, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se al guém mais er rou, que te nha seus er ros
apu ra dos e, se pro va dos, pu ni dos.

A opi nião pú bli ca acre a na está can sa da des sa
la da i nha de que “todo mun do é la drão”, “va mos bo tar
os cor rup tos na ca de ia”, “só é ho nes to quem reza
pela car ti lha do Go ver no”.

Pra ti ca men te toda a im pren sa es cri ta e as emis -
so ras de rá dio e de te le vi são es tão atre la dos ao Go -
ver no. Ape nas os ara u tos do Go ver no têm aces s o
aos me i os de co mu ni ca ção para se ma ni fes ta rem.

Sem ar gu men tos para re ba ter as de nún ci as, o
Go ver no do Esta do se des do bra em in sul tos e vai
bus car ir re gu la ri da des que te ri am sido co me ti das na
ad mi nis tra ção an te ri or. E nos co bra, como se o PMDB 
ti ves se ins tru men tos para mer gu lhar nos ar qui vos e
nos pro ces sos do Exe cu ti vo es ta du al. Está na hora
de aca bar esse jogo de cena!

Di zem que nos go ver nos an te ri o res hou ve rou -
bo. Ora, quem está com os do cu men tos é o Go ver no
do Esta do, não so mos nós. Se hou ve rou bo, que se -
jam aber tos pro ces sos para apu rar a s de nún ci as e
efe tu ar as pu ni ções ca bí ve is. Não so mos nós que de -
ve mos to mar essa pro vi dên cia. Se, no go ver no an te -
ri or, hou ve com pra su per fa tu ra da de re mé di os, isso
pode ser apu ra do me di an te exa me das no tas fis ca is
que es tão na Se cre ta ria de Fa zen da e na Se cre ta ria
de Sa ú de. Mas não que i ram jo gar a cul pa na Opo si -
ção, que não de nun ci ou esse fato. Ora, não po de mos
de nun ci ar algo se os do cu men tos es tão com eles. Se
um sim ples do cu men to que con se gui mos aqui no Tri -
bu nal de Con tas foi con tra di ta do como sen do ile gal,
rou ba do e fal so, ima gi nem se ten tás se mos con se guir
no tas fis ca is de den tro da Se cre ta ria para pro var que
em de ter mi na dos go ver nos hou ve ir re gu la ri da des. 

Quem tem de pro var são eles, que es tão no Go -
ver no e dis põem de to dos es ses ele men tos!

Os Go ver nos an te ri o res a 1999 fo ram cor rup -
tos? Ora, isso só quem pode di zer é o atu al man da tá -
rio, que con tro la to dos os nú me ros e tem sob sua
guar da as even tu a is pro vas des sa mal ver sa ção. Se o 
Sr. Orle ir Ca me li re al men te pra ti cou ir re gu la ri da des,
por que mo ti vo seu su ces sor ain da não to mou a ini ci -
a ti va – cris ta li na, ob je ti va e de fi ni ti va – de abrir pro -
ces sos con tra ele?

Será que têm fun da men to as sus pe i tas, cor ren -
tes em lar gos se to res da so ci e da de acre a na, e con fir -
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ma das por pes so as sé ri as, como o De pu ta do Esta du -
al Cé sar Mes si as, de pro pos tas, en con tros fur ti vos e
acor dos es pú ri os en tre os Srs. Jor ge Vi a na e Orle ir
Ca me li, du ran te o pe río do ele i to ral de 1998? Não sei
– e es pe ro que não me ve nham co brar os fru tos des -
ses con cha vos, pois não te nho aces so aos ar qui vos
ofi ci a is nem sou ín ti mo dos Pro cu ra do res. 

Mi nhas ações são à luz do dia. Exis tem de nún -
ci as? Que se jam apu ra das sem dis far ce. Como? Por
in ter mé dio do mais de mo crá ti co e efi ci en te ca mi nho:
a in ves ti ga ção pelo Po der Le gis la ti vo, por meio de
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

Faço ques tão de de i xar cla ro que ja ma is fiz
qual quer acu sa ção vi ru len ta con tra os Se na do res
Tião Vi a na e Ma ri na Sil va, nem na úl ti ma sex ta-feira,
nem em dia al gum. Isso pode ser com pro va do pela
con sul ta aos Ana is da Casa, em to das as mi nhas ma -
ni fes ta ções pú bli cas ou re ser va das. 

E tam pou co pos so per mi tir que fi quem dú vi das
ou ver sões mal do sas so bre as ali an ças e os cri té ri os
de mi nha ati vi da de como po lí ti co, sem pre ba se a dos
em fun da men tos par ti dá ri os e pro gra má ti cos, aci ma
de per so na lis mos es té re is.

Não pre ten do, da mes ma for ma, imis cu ir-me nos
as sun tos in ter nos dos ou tros Par ti dos ou suas ali an ças. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª já ul tra pas sou em 7 mi nu tos o
tem po des ti na do ao seu pro nun ci a men to.

O SR. NABOR JÚNIOR – Sr. Pre si den te, peço
a V. Exª que me con ce da mais 2 mi nu tos para que eu
pos sa con clu ir o meu dis cur so. 

Exis te, to da via, algo que não con si go en ten der,
as sim como mu i tos ou tros acre a nos dig nos e cons ci -
en tes: a tro ca de apo i os, ocor ri da nas ele i ções de
1998, en tre as fa mí li as Vi a na e Pas co al, por in ter mé -
dio da co li ga ção que uniu, en tre ou tros grê mi os, o PT
e o PMN. O atu al Go ver na dor pode ter es que ci do que 
a vo ta ção ob ti da pelo De pu ta do Cos moty Pas co al
aju dou a fa zer le gen da para mu i tos de seus acó li tos –
mas a opi nião pú bli ca não es que ce.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o De pu -
ta do Cos moty Pas co al foi can di da to pelo PMN, em
co li ga ção com o PT. Foi o De pu ta do mais vo ta do nas
ele i ções. Trans fe riu qua se dez mil vo tos para o Go -
ver na dor Jor ge Vi a na e para o Se na dor Tião Vi a na.
Seu pri mo, Au re li a no Pas co al, Co ro nel re for ma do e
ex-Comandante da PM, can di da tou-se pelo PL, que
tam bém fa zia par te da co li ga ção com o PT, e trans fe -
riu qua se dois mil vo tos para o Go ver na dor Jor ge Vi a -
na e para o Se na dor Tião Vi a na. No en tan to, a Se na -
do ra Ma ri na Sil va dis se, on tem, que eu é que ti nha re -

la ci o na men to com a fa mí lia Pas co al. Pos so pro var
essa mi nha de cla ra ção, se qui se rem. Pos so tra zer
cer ti dão do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral para com pro -
var o que es tou afir man do. 

E o in ter câm bio de vo tos en tre Cos moty e seu ir -
mão, o De pu ta do Hil de bran do Pas co al, não terá re for ça do 
tam bém a le gen da fe de ral da cha ma da Fren te Po pu lar? 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou, na
con clu são des te dis cur so, re a fir mar duas ati tu des que,
de cer to, aten de rão tan to aos an se i os de ver es cla re ci -
das tais ques tões quan to à ne ces si da de de, do ra van te,
pre ser var este Ple ná rio da ex po si ção das ma ze las in -
ter nas do meu Esta do – mas, ao mes mo tem po, não
per mi tin do que o lixo seja es con di do sob o ta pe te. 

Em pri me i ro lu gar, não dis cu ti rei o ba i xo ní vel
dos in sul tos a mim di ri gi dos pe los go ver nis tas. 

Igno ro, sin ce ra men te, co i sas como “te o ria do gam -
bá”, “le vi an da de”, “ati tu des pe que nas”, “pro vo ca ções”,
etc. São pa la vras que ati ro ao lixo, onde já es tão as acu -
sa ções, as ame a ças e os ar re ga nhos que re ce bi da di ta -
du ra e de to dos os que não ti ve ram ar gu men tos nem se -
re ni da de para o de ba te li vre e de mo crá ti co.

De cla ro que ace i to, com fé e en tu si as mo, o rep -
to lan ça do pelo Se na dor Tião Vi a na, de co mi go dis cu -
tir to dos os as pec tos do es cân da lo dos me di ca men -
tos, pra ti ca do pelo Go ver no de seu ir mão, no Acre.
Dis se S. Exª: “Va mos de ba ter no nos so Esta do; não
pre ci sa mos fa zê-lo no Se na do Fe de ral”.

Pois va mos, no bre Se na dor Tião Vi a na!

É o que sem pre de se jei. É o que es tou pro pon do 
des de o pri me i ro mo men to!

Espe ro que V. Exª não es mo re ça em sua dis po si -
ção “para o de ba te a qual quer hora e a qual quer dia”.

Estou pron to para, o mais cedo pos sí vel, en con -
trá-lo na Assem bléia Le gis la ti va do Acre, na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti ga rá as de nún ci as
de cor rup ção con tra o Go ver no do Sr. Jor ge Vi a na.

Só a CPI dos Me di ca men tos dará ao povo do
nos so Esta do a jus ta sa tis fa ção de acom pa nhar as in -
ves ti ga ções e for mar seu pró prio ju í zo so bre quem
está cer to e quem está er ra do.

Po nho-me, ago ra, à dis po si ção dos no bres Se -
na do res que de se ja rem me hon rar com seus apar tes,
se a Mesa per mi tir. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Na bor Jú ni or, in fe liz men te a Mesa não pode con cor -
dar, por quan to há ou tros ora do res ins cri tos que de se -
jam fa lar. V. Exª ul tra pas sou em mais de dez mi nu tos
o tem po que lhe era re ser va do.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. S. Exª
dis põe de vin te mi nu tos.

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, ini ci al men te agra -
de ço ao no bre Se na dor Lú dio Co e lho pela per mu ta,
que me per mi tiu usar a tri bu na nes te ins tan te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te ce rei
al gu mas con si de ra ções so bre a Me di da Pro vi só ria nº
1.956-49, que al te ra dis po si ti vos do Có di go Flo res tal.
Na se ma na pas sa da, a Co mis são Mis ta do Con gres -
so Na ci o nal que ana li sa a ma té ria apro vou o subs ti tu -
ti vo do De pu ta do Mo a cir Mi che let to.

O subs ti tu ti vo apro va do foi ela bo ra do após um
lon go pe río do de de ba te, oca sião em que fo ram ou vi -
dos os vá ri os se to res in te res sa dos na ma té ria, seja
em re u niões téc ni cas, em au diên ci as pú bli cas, ou em
en con tros com gru pos re pre sen ta ti vos de en ti da des
en vol vi das no as sun to. O subs ti tu ti vo do De pu ta do
Mo a cir Mi che let to in cor po ra tam bém im por tan tes su -
ges tões apre sen ta das pelo Con se lho Na ci o nal do
Meio Ambi en te – Co na ma. 

Entre tan to, ape sar do gran de es for ço ex pen di do,
o subs ti tu ti vo apro va do na Co mis são Mis ta, por 10 vo -
tos a 3, vem re ce ben do crí ti cas quan to ao seu teor, dis -
pa ra das, mu i tas ve zes de for ma agres si va, por re pre -
sen tan tes de or ga ni za ções am bi en ta is e até por in te -
gran tes do Go ver no Fe de ral. O pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca an te ci pou, pela im pren sa, sua de ci são de ve -
tar o tex to apro va do pela Co mis são Mis ta, se este for
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal, por con si de rá-lo,
em sua ava li a ção – que jul go pre ci pi ta da –, ina ce i tá vel. 

A mí dia de todo o País, por seu tur no, ali men ta da
pelo Go ver no Fe de ral e por en ti da des am bi en ta lis tas –
mu i tas de las in ter na ci o na is –, apres sou-se em an te ci par
as gran des ca tás tro fes que po de rão ocor rer na Ama zô -
nia e no meio am bi en te bra si le i ro se os dis po si ti vos apro -
va dos pela Co mis são Mis ta fo rem cor ro bo ra dos pelo
Con gres so Na ci o nal. De ma ne i ra par ti cu lar, apon tam os
pro du to res ru ra is e o pró prio Con gres so Na ci o nal como
os res pon sá ve is por essa ação como se en tre eles só
exis tis sem pes so as in con se qüen tes e ir res pon sá ve is. 

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o de ba te se des lo cou do cam po téc ni co e ci en tí fi co
para o cam po pas si o nal, em que, a ri gor, exis te mais ir -
ra ci o na li da de e agres são, sob um as pec to ma ni que ís ta, 
como se fos se um em ba te en tre o bem e o mal. 

Um dos itens que mais des per tou po lê mi ca no
re la tó rio do De pu ta do Mo a cir Mi che let to foi o que fi -
xou em 50% a área de re ser va le gal na re gião ama zô -

ni ca. Esse per cen tu al é aquém do su ge ri do pelo Co -
na ma, que de fen de a fi xa ção de 80% em re ser va le -
gal nas áre as de flo res ta vis tas como de uma fi to fi si o -
no mia flo res tal in de fi ni da. 

A par tir des ses per cen tu a is, os di ver sos me i os
de co mu ni ca ção ime di a ta men te alar de a ram que essa 
de ci são ca u sa ria, como con se qüên cia, o des ma ta -
men to de mais de 400 mil qui lô me tros qua dra dos de
flo res ta na Ama zô nia bra si le i ra. Nes ses per cen tu a is,
as sen ta-se a ma i o ria das crí ti cas. 

Sr. Pre si den te, eu, que acom pa nhei to dos os
pas sos des sa dis cus são e co nhe ço não só os de ta -
lhes das pro pos tas, mas tam bém a re gião ama zô ni -
ca, pois sou ori gi ná rio dela, ao to mar co nhe ci men to
des sas crí ti cas e abor da gens, fico com a im pres são
de que mu i tos dos que cri ti cam não le ram ou não ana -
li sa ram as pro pos tas com a pro fun di da de ne ces sá ria. 
Se as le ram, pos si vel men te não en ten de ram o es pí ri -
to da lei, não co nhe cem seus an te ce den tes, ou que -
rem mes mo di vul gar só o que lhes in te res sa. 

Como Pre si den te da Co mis são Mis ta que tra tou
des te as sun to, acom pa nhei, com pro fun di da de, o seu 
tra ba lho pelo Bra sil afo ra. É pre ci so de i xar cla ro que
atu al men te a re ser va le gal nas áre as de flo res ta, lo -
ca li za das em qual quer par te da Ama zô nia, é de 50%,
li mi te que se re duz a 20%, quan do se tra ta de área de
cer ra do. O que está va len do hoje é fru to da lei, bem
como da me di da pro vi só ria. Esta, por sua vez, de i -
xa-nos bem cla ro: a pro pri e da de, na Re gião Nor te ou
no nor te do Cen tro-Oeste, terá 50% de re ser va le gal,
que se re duz a 20%, quan do área de cer ra do.

A pro pos ta, con subs tan ci a da no pa re cer do De pu -
ta do Mo a cir Mi che let to, man tém o per cen tu al de 50%
para a Ama zô nia, mas fa cul ta que este seja ele va do
para 80%, quan do o zo ne a men to agro e co nô mi co e
eco ló gi co as sim o de fi nir. Para as áre as de cer ra do,
man tém o per cen tu al de 20%, com ex ce ção das áre as
de cer ra do nos Esta dos do Acre, Ama pá e do Ama zo -
nas, em que o per cen tu al da re ser va le gal será de 35%. 

É, por tan to, um erro di zer que o pa re cer apro va -
do na Co mis são Mis ta re duz a re ser va le gal de 80%
para 50%. Esta sem pre foi de 50%, des de 1965, e a
ten ta ti va de am pliá-la é fru to de ini ci a ti va re cen te do
Go ver no Fe de ral, to ma da por me di da pro vi só ria am -
pla men te con tes ta da, que so men te ago ra está sen do
apre ci a da pelo Con gres so Na ci o nal. A Co mis são Mis -
ta de ci diu man ter o mes mo per cen tu al de fi ni do ori gi -
nal men te no Có di go Flo res tal. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tão
dis cu tin do per cen tu a is sem ne nhu ma base téc ni ca ou 
eco nô mi ca. Assim, de fi ne-se um per cen tu al ca ba lís ti -

MAIO  2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL  109



co, quan do o cor re to se ria em ba sar sua de fi ni ção no
zo ne a men to agro e co nô mi co e eco ló gi co, como bem
de fen de não só o pro je to do Co na ma, como a me di da
pro vi só ria e tam bém o pa re cer do Re la tor, Mo a cir Mi -
che let to. É por meio do zo ne a men to que se vai es ta -
be le cer onde te mos que pre ser var mais e onde te mos 
que pre ser var me nos, exa ta men te em ba sa dos no
pon to de vis ta téc ni co e ci en tí fi co. 

Não pre ten do fi car aqui des ta can do e de ta lhan -
do to dos o pon tos abor da dos pelo re la tó rio e apro va -
dos pela Co mis são Mis ta, nem para exal tá-los, nem
para de fen dê-los. Entre tan to, sin to que há emo ção e,
prin ci pal men te, mu i ta de sin for ma ção nes sa dis cus -
são que po de ría mos cha mar de le i ga. A ma té ria deve
ser vo ta da, pois só as sim o Con gres so Na ci o nal es ta -
rá cum prin do o seu de ver, até mes mo pelo fato de
essa me di da pro vi só ria já se achar na sua qua dra gé -
si ma nona edi ção, es tan do, por tan to, há mais de qua -
tro anos em tra mi ta ção nes ta Casa. Essa de mo ra per -
mi te ao Go ver no Fe de ral re e di tar in de fi ni da men te as
ma té ri as a seu bel-prazer, con for me seu in te res se.

Con si de ro essa va ga re za do Con gres so Na ci o -
nal uma for ma de omis são e, por tan to, uma ir res pon -
sa bi li da de, uma ati tu de ina ce i tá vel.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª
des ta cou o pon to mais im por tan te des se pro je to, que
é o zo ne a men to agro e co ló gi co. Nos úl ti mos dias, te -
nho acom pa nha do a dis cus são des se as sun to, e pra -
ti ca men te nin guém fala so bre zo ne a men to agro e co -
ló gi co. Qu e rem dar um tra ta men to ao Bra sil como se
ele fos se uni for me. Qu e rem dar um tra ta men to à
Ama zô nia, que cor res pon de a dois ter ços do ter ri tó rio
na ci o nal, que é pra ti ca men te um con ti nen te, como se
ela fos se uma co i sa só. V. Exª, que co nhe ce mu i to
bem a Ama zô nia, sabe da dis pa ri da de que exis te
den tro dela. Vou ape nas des ta car a Ama zô nia ba i xa,
úmi da, e a Ama zô nia alta, que é to tal men te di fe ren te
da ou tra. Está ha ven do um pas si o na lis mo nes sa dis -
cus são; fal ta cri té rio no de ba te des se as sun to, que é
de alto in te res se na ci o nal. To dos nós te mos pre o cu -
pa ção com a ques tão am bi en tal, que é sé ria e gra ve.
Um tema des sa na tu re za não pode ser tra ta do na
base do emo ci o na lis mo, como mu i tos es tão fa zen do.
Tec ni ca men te, não en ten dem nada do as sun to e le -
van tam essa ban de i ra sem apro fun dar a dis cus são.
V. Exª fala do zo ne a men to agro e co ló gi co, que é o cer -
ne da ques tão; no meu pon to de vis ta, é o que deve

nor te ar as áre as de pre ser va ção da Ama zô nia e de
todo o Bra sil. E to dos es ca pam des sa dis cus são. Por -
tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo seu pro nun ci a -
men to. Pen so que o en ca mi nha men to deve ser nes se 
sen ti do. O pró prio Go ver no não tem en ca mi nha do a
ques tão des se modo e tem-se equi vo ca do. Está de
pa ra béns V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Obri ga -
do, Se na dor Car los Be zer ra. V. Exª é do Esta do de
Mato Gros so, co nhe ce mu i to bem a si tu a ção e de fi ne
to das as pre o cu pa ções que te mos. 

Ain da hoje, re u ni do com o Sr. Mi nis tro do Meio
Ambi en te, na Li de ran ça do PFL, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, co or de na da pelo De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
che ga mos a esta con clu são: o ca mi nho é o zo ne a men -
to. O zo ne a men to é es ta be le ci do na me di da pro vi só ria,
no pro je to do Co na ma e mu i to me lhor adap ta do no re la -
tó rio do emi nen te De pu ta do Mo a cir Mi che let to. 

Se na dor Be zer ra, o que exis te é ape nas uma dú -
vi da: de onde va mos par tir. De fi ni re mos as áre as de
ma i or pre ser va ção a par tir dos 50%, con for me de ter mi -
na a lei atu al, e atin gi re mos 60%, 70% ou até 100% da
área a ser pre ser va da, ou par ti re mos, como quer o Co -
na ma, de 80%, com base nos qua is se es ta be le ce rá o
zo ne a men to e o que vai au men tar ou di mi nu ir? 

Por tan to, é uma ques tão de prin cí pio: de onde
va mos par tir para fa zer esse gran de en ten di men to.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me, V. Exª, um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Con ce -
do o apar te so li ci ta do pelo Se na dor Mo re i ra Men des
do Esta do de Ron dô nia.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, es tou ou vin do, com mu i ta aten ção, o
pro nun ci a men to de V. Exª. Aliás, nos úl ti mos dias, eu
o te nho acom pa nha do nes sa ques tão jun ta men te ao
De pu ta do Mo a cir Mi che let to. E que ro aqui, an tes pro -
pri a men te de apar teá-lo, la men tar o que tem sido fe i to 
in jus ta men te con tra o De pu ta do Mo a cir Mi che let to,
que sem pre de mons trou o ma i or in te res se em apre -
sen tar o me lhor para o Bra sil na Co mis são Mis ta que
ana li sou essa me di da pro vi só ria sob a pre si dên cia de
V. Exª. La men ta vel men te, o que vem sen do co lo ca do
na im pren sa é exa ta men te o con trá rio – pa re ce até
que pro po si ta da men te –, no sen ti do de de ne grir a
pes soa da que le emi nen te De pu ta do. Mas o Se na dor
Car los Be zer ra foi mu i to opor tu no – é exa ta men te o
que eu ia co men tar – quan do dis se que o prin ci pal
pon to des se pro je to de con ver são, de au to ria do De -
pu ta do Mi che let to, a gran de vir tu de dele é exa ta men -
te quan do en fo ca a ques tão do que pode e o que não
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pode ser fe i to re me ten do-a para a lei de zo ne a men to
dos Esta dos. Essa é a gran de vir tu de des se pro je to.
La men ta vel men te, isso não está co lo ca do na gran de
im pren sa. Pa re ce até – re pi to – pro po si ta da men te.
Qu e ro aqui dar o exem plo do meu Esta do, que vem
há qua se dez anos dis cu tin do a ques tão do zo ne a -
men to. As úl ti mas au diên ci as pú bli cas fo ram há dois
me ses e hoje já está o pro je to fi nal na Assem bléia Le -
gis la ti va. De po is de am plos es tu dos téc ni cos e ci en tí -
fi cos, de en vol vi men to com co mu ni da des e ONGs,
che gou-se a um tra ba lho fi nal, que de ve rá ser apro -
va do na pró xi ma se ma na, pela Assem bléia Le gis la ti -
va de Ron dô nia, de ven do ser vir de exem plo para o
Bra sil. Se for mos ana li sar o do cu men to, va mos che -
gar à con clu são de que no Esta do de Ron dô nia já
está e con ti nu a rá sen do pre ser va da exa ta men te qua -
se 80%, 78 pon to al gu ma co i sa, com a Lei de Zo ne a -
men to. A pro pos ta é de se ex plo rar ra ci o nal men te a
ter ra fér til pro pí cia à agri cul tu ra e à pe cuá ria e de se
pre ser var a área que não tem ap ti dão. Esse é o gran -
de ca mi nho. É pre ci so que a Na ção en ten da isso; é
pre ci so que se ja mos, so bre tu do, jus tos como o De pu -
ta do Mo a cir Mi che let to e sua pro pos ta. Não é nada
da qui lo que está sendo pro pa ga do, ou seja, de que se
quer des tru ir a Ama zô nia, de que não se quer de i xar
nada em pé. Isso é um ab sur do. É uma men ti ra des la -
va da. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to. Te mos
que ter a co ra gem de en fren tar essa ques tão, dis cu tin -
do-a, mas com ra ci o na li da de, e não como está sen do
co lo ca do por es ses am bi en ta lis tas de plan tão, que não
têm mu i to a ofe re cer ao Bra sil, até por que cer ta men te
não co nhe cem o que é a Ama zô nia e o que lá se de sen -
vol ve. Um ou tro pon to que cha mo a aten ção, tam bém
do Se na dor Car los Be zer ra, é que re al men te exis tem
di ver si da des den tro da Ama zô nia; ela não é toda igual.
O Esta do de Ron dô nia, eu di ria, está mu i to mais para a
Re gião Cen tro-Oeste do que para a Re gião Ama zô ni ca. 
Então é pre ci so ter tra ta men to di fe ren ci a do. Pa ra be ni zo 
V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des. Eu di -
ria, como Ron dô nia, o Esta do de V. Exª, tam bém o
Esta do de Mato Gros so, por meio do Pro gra ma Pro a -
gro, está com o seu zo ne a men to pra ti ca men te pron -
to, bem como, pe los co nhe ci men tos que te mos, os
Esta dos do Acre e de To can tins, cu jos zo ne a men tos
es tão em fase bas tan te adi an ta da. Com cer te za, tal
fato ser vi rá de leme para o tra ta men to des te as sun to
tão mo men to so por que pas sa mos no nos so País.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape nas
para es cla re ci men to do ora dor, in for mo que V. Exª
dis põe ape nas de dois mi nu tos.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Seja 
um pou co to le ran te, Sr. Pre si den te, o tema é mu i to
im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
será, como de cos tu me.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, como qua se sem pre acon te ce
na vida, as po si ções ex tre ma das es tão equi vo ca das.
Como di zi am os ro ma nos: in me dio stat vir tus. É até
uma ques tão de bom sen so – e aqui eu con cor do in te -
i ra men te com o Se na dor Car los Be zer ra – que tudo
isso de ve ria ter sido pre ce di do de um zo ne a men to
ge o e co ló gi co e eco nô mi co. A Ama zô nia não é ho mo -
gê nea, Se na dor. No meu Esta do, que tem o ma i or
per cen tu al de pre ser va ção do Bra sil, mais de 90% da
área pre ser va da, uma co i sa é o Apuí, no sul, fron te i ra
com Mato Gros so, uma área de se mi-cerrado, onde já 
se está ex pan din do a cul tu ra da soja, ou tra co i sa é a
re gião do alto rio Ne gro, de solo pa u pér ri mo, flo res ta -
do, onde é im pra ti cá vel a agri cul tu ra de cur to ci clo ou
a pe cuá ria. Cre io que uma flo res ta om bró fi la, uma flo -
res ta pri má ria e den sa, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, eu
não tro caria ja ma is um hec ta re de flo res ta por um hec -
ta re de pas ta gem ou de cul tu ra de soja. De for ma que,
re al men te, é pre ci so que se faça o zo ne a men to. A pro -
pos ta apro va da lá tal vez não seja, cer ta men te não é, a
mais ade qua da, mas a dos am bi en ta lis tas ra di ca is tam -
bém não será. Está em jogo tam bém o bem-estar da
po pu la ção que lá ha bi ta e que tem di re i to ao de sen vol vi -
men to. Te mos que con ci li ar, evi den te men te, eco lo gia e
eco no mia, pre ser va ção com cres ci men to eco nô mi co.
Há de ha ver um en ten di men to, um meio ter mo para
che gar mos a uma so lu ção. De qual quer modo, pa ra be -
ni zo V. Exª pelo seu em pe nho em dis cu tir a ma té ria e
em tra zê-la para de ba te nes te Ple ná rio.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res. 
É exa ta men te isso que es ta mos bus can do. Na re u -
nião de hoje, com o Mi nis tro do Meio Ambi en te, já co -
me ça mos a avan çar no sen ti do de, a par tir do Pro je to
do Co na ma, jun to com o Pro je to Mi che let to, en con -
trar mos um ter mo ade qua do para o Bra sil, so bre tu do
para nós da re gião ama zô ni ca.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se eu
pu der ain da, Sr. Pre si den te,...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ape la ria a V. Exª que con clu ís se o mais rá pi do pos sí -
vel, já que o tem po está es go ta do, e já ul tra pas sa mos
a hora re ser va da para a Hora do Expe di en te. Ain da
te mos três co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre si -
den te, é im por tan te aco lher mos o pa re cer da emi nen te
Se na do ra Ma ri na Sil va, bem como do nos so ho mem
ama zô ni da, o ex-Governador Gil ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape sar
dos ape los dos de ma is ora do res ins cri tos, ape lo para
os dois no sen ti do de que fa çam in ter ven ções bre ves
para dar mos an da men to aos tra ba lhos da ses são.

A Sra. Marina Silva (Blo co/PT – AC) – Esta rei
aten ta ao ape lo de V. Exª, Sr. Pre si den te. Como não
há tem po, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, agra de ço pelo
apar te. Gos ta ria de dar uma in for ma ção que con si de -
ro im por tan te para esta Casa e para to dos que es tão
nos acom pa nhan do, re fe ren te a esse de ba te das mu -
dan ças no Có di go Flo res tal. Aca bo de par ti ci par de
um de ba te com o De pu ta do Mi che let to, em que S. Exª 
con cor dou que fi ca rão os 80% na Ama zô nia e 50% no 
cer ra do ama zô ni co, até que se faça o zo ne a men to
eco ló gi co-econômico. S. Exª con cor da com a pro pos -
ta de con ti nu ar como está na me di da pro vi só ria, en -
quan to não hou ver o zo ne a men to eco ló gi -
co-econômico. De sor te que esse de ba te, toda a
pres são que a so ci e da de vem fa zen do no sen ti do de
que te nha mos um ins tru men to le gal que pro te ja o
nos so meio am bi en te, mas que ao mes mo tem po nos
pos si bi li te me i os para o de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al, foi e está sen do sig ni fi ca ti vo. A so ci e da de
tem acom pa nha do. De on tem para cá, re ce bi 1200
e-mails, as pes so as pro tes tan do com re la ção ao Có -
di go Flo res tal, que di mi nui a re ser va le gal na Ama zô -
nia. É mais do que pru den te a pro pos ta de que qual -
quer mu dan ça na base de re ser va le gal só po der
ocor rer a par tir do zo ne a men to eco ló gi co-econômico, 
como já re a li za do nos Esta dos do Acre, Ron dô nia e
-pa re ce-me – To can tins. Espe ro que a me di da pro vi -
só ria não en tre em vo ta ção no dia 24, pos si bi li da de
con si de ra da pelo De pu ta do Mo a cir Mi che let to.
Assim, ha ve rá tem po para se dis cu tir o pro je to do Co -
na ma na qui lo que é es sen ci al, o que la men ta vel men -
te não ha via sido in cor po ra do pelo De pu ta do Mo a cir
Mi che let to. Sem pre digo isso a S. Exª, que diz ter
apro ve i ta do 70% do pro je to. No en tan to, 70% de um
cor po, sem o cé re bro e o co ra ção, não têm fun ção al -
gu ma. De sor te que esse é o mo men to opor tu no para
fa zer mos esse de ba te de for ma apa i xo na da, ma s
sem per der mos a ra ci o na li da de.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Emi -
nen te Se na do ra Ma ri na Sil va, a me di da pro vi só ria
con di ci o na, na re gião Nor te e no nor te da re gião Cen -

tro-Oeste, a ex plo ra ção a cor te raso à per ma nên cia
de, pelo me nos, 50% da co ber tu ra ar bó rea em cada
pro pri e da de, li mi te que será re du zi do para 20% quan -
do se tra tar de área co ber ta por cer ra do. Entre tan to, o 
§2º 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 sa ti po lo gia flo res tal.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – É isso o
que aca bei de di zer, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Esta -
mos bus can do, exa ta men te, onde está essa ti po lo gia
que ele va para 80% a re ser va le gal na Ama zô nia.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, a Mesa ape la para V. Exª no sen ti do
de con clu ir o seu dis cur so após o apar te do Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Aten -
den do à pre o cu pa ção de V. Exª, Sr. Pre si den te, va -
mos ou vir o Se na dor Gil ber to Mes tri nho e, ime di a ta -
men te, con clu i rei o meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
agra de ce.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Mu i to 
obri ga do, Sr. Pre si den te e Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
Pa re ce que o pro ble ma está sen do equa ci o na do.
Fez-se uma to a da mu i to gran de em tor no do pro je to,
por que as pes so as do Bra sil, já di zia Nel son Ro dri -
gues, dão mais im por tân cia à ver são do que ao fato.
Te ve-se a im pres são de que a apro va ção do re la tó rio
Mi che let to im pli ca ria des tru ir a Ama zô nia. Ora, nin -
guém le vou em con ta que 32,67% das áre as da Ama -
zô nia são re ser vas in dí ge nas, re ser vas flo res ta is, re -
ser vas de con ser va ção ou par ques na ci o na is, etc. –
por tan to, são áre as pro te gi das; que 42% das áre a s
da Ama zô nia são ter ras de vo lu tas, fa zen do par te do
pro ces so do Incra; e que as pro pri e da des ru ra is são
ape nas 23%. Mes mo o Có di go Flo res tal, re pe ti do no
re la tó rio Mi che let to, se apro va do, per mi ti ria que ape -
nas 11,5% da Ama zô nia fos sem des ma ta dos. To dos
sa bem que se tra ta de algo im pos sí vel, por que não
te mos nem bra ços su fi ci en tes no Bra sil para des ma -
tar tan ta área na Ama zô nia. No en tan to, a ver são dita
é de que iri am des ma tar 50% da Ama zô nia. Isso tudo
cri ou uma ce le u ma des pro po si ta da. Lá na mi nha ter -
ra, a Ama zô nia, por exem plo – já dis se o Se na dor Jef -
fer son Pé res -, te mos ape nas 2% de des ma ta men to
da flo res ta ori gi nal. Cum pre con si de rar ain da que, no
iní cio do sé cu lo, a Ama zô nia ti nha 1 mi lhão e meio
de ha bi tan tes; hoje, tem 20 mi lhões de ha bi tan tes,
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que pre ci sam, pelo me nos, so bre vi ver, ter uma vida 
nor mal de tra ba lho, con for to e re a li za ções, o que se 
quer im pe dir. Sem pre fui con tra o cor te raso da flo -
res ta. Enten do des pro po si ta da, po rém, essa pro te -
ção ex ces si va, que não leva em con ta que lá vi vem
se res hu ma nos. Va mos tor cer para que haja um
acor do e que se faça, efe ti va men te, o zo ne a men to
eco nô mi co-ecológico da re gião, per mi tin do se pos -
sa tra ba lhar, pelo me nos com tran qüi li da de, na re -
gião ama zô ni ca. Não se pode, to da via, anes te si ar
toda uma re gião por pres sões que não são ver da -
de i ra men te am bi en ta is. Mu i to obri ga do e pa ra béns
pelo dis cur so de V. Exª.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Obri ga -
do, emi nen te Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, ape lo a V. Exª. O pro ble ma é
que já ul tra pas sa mos nos so tem po em mais de 8 mi -
nu tos, e ou tros ora do res de se jam usar da tri bu na.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Des cul -
pe-me, no bre Lí der, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Par la men to bra si le i ro, que, ao lon go de sua
exis tên cia, tan tas de mons tra ções vem dan do de ma -
tu ri da de, não pode to mar de ci sões so bre ma té ria tão
im por tan te, como é essa que al te ra par tes do Có di go
Flo res tal no cli ma ora re i nan te.

Por isso, na mi nha opi nião, o pro je to não deve
ser vo ta do na ses são do Con gres so Na ci o nal pre vis ta 
para o dia 24, como ini ci al men te se pre viu, com as li -
de ran ças par ti dá ri as, mas so men te no iní cio do mês
de ju nho, quan do hou ver ama i na do essa in qui e ta ção.

Essa será, a meu ver, a ati tu de mais equi li bra da a
ser ado ta da no mo men to, pois dará opor tu ni da de de
que se ini cie uma nova ro da da de en ten di men to en tre
os par la men ta res, a Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to e en ti da des re pre sen ta ti vas dos di fe -
ren tes seg men tos vin cu la dos à ma té ria.

E, com o apro fun da men to das ne go ci a ções,
den tro do prin cí pio de mo crá ti co que en se jam, pro ce -
der-se-á às al te ra ções pos sí ve is para que essa ma té -
ria seja apro va da sem tra u mas e sem pre ju í zos para
a pre ser va ção da nos sa ri que za am bi en tal e da po pu -
la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pror ro -

go, na for ma re gi men tal, a Hora do Expe di en te e con -
ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao
Se na dor Pa u lo Har tung. (Pa u sa)

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 Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas para re gis trar pes qui sa fe i ta
pelo Ban co do Bra sil, com apo io do IBGE, en tre os
dias 18 e 28 de abril do cor ren te ano, com re la ção à
área plan ta da em sa fri nha e o en cer ra men to da co -
lhe i ta da sa fra de ve rão 1999/2000.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho re -
gis trar esse fato com mu i to or gu lho, por que diz res pe i to
à mi nha ci da de na tal, Ja taí, onde in clu si ve Jus ce li no
Ku bits chek ini ci ou a sua cam pa nha po lí ti ca, pro me ten -
do a mu dan ça da Ca pi tal para o Pla nal to Cen tral.

Se gun do os le van ta men tos fe i tos pelo Ban co do 
Bra sil, Ja taí, a mi nha ci da de, foi con si de ra da a ma i or
pro du to ra de grãos hoje no Bra sil.

“Ja taí é o Mu ni cí pio que de tém a ma i or 
pro du ti vi da de mé dia por hec ta re plan ta -
do/ano do Bra sil (ano agrí co la), 5.137,2
kg/ha ou 85,62 sc/ha;

Ja taí é o ma i or pro du tor de grãos do
Esta do de Go iás.

Con si de ran do a pre vi são na ci o nal de
grãos para a sa fra 1999/2000, de 85,6 mi -
lhões de to ne la das de grãos, Ja taí pro du zi rá 
[so zi nha] 1,02% des sa pro du ção.

Ja taí é [tam bém] o ma i or pro du tor bra -
si le i ro de mi lho sa fri nha.[Quer di zer, é uma
se gun da sa fra tam bém de se que i ro].

A pro du ção de sa fri nha in je ta no mer -
ca do cer ca de US$31,75 mi lhões após a co -
lhe i ta da sa fra de ve rão. 

A pro du ção de sa fri nha re pre sen ta cer -
ca de 66,67% da sa fra de ve rão, ou seja,
um in cre men to de 66,67% na pro du ção,
sem aber tu ra de no vas áre as e sem gran -
des in ves ti men tos.

Ou tro fato in te res san te é que Ser ra nó po lis,
uma ci da de vi zi nha de Ja taí, tam bém é des ta que
na ci o nal com re la ção à pro du ção de mi lho sa fri nha,
sor go, ave ia e mi lhe to.

Por isso, re gis tro com mu i to or gu lho nes te Se -
na do que a mi nha ci da de é hoje a ma i or pro du to ra de
grãos no Bra sil in di vi du al men te e co la bo ra com 1,8%
de toda a sa fra na ci o nal.

Era essa a co mu ni ca ção que de se ja va fa zer
nes ta tri bu na às Srªs e aos Srs. Se na do res e ao Sr.
Pre si den te, a quem agra de ço.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGUITO VILELA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, 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, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por
cin co mi nu tos, ao emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem es te -
ve na Câ ma ra dos De pu ta dos o Sr. Ama ury Bier, Se -
cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Fa zen da, para
uma au diên cia pú bli ca a fim de dis cu tir a ques tão da
re for mu la ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is. 

No va men te, no ras tro des se pro je to de re for mu -
la ção, a im pren sa tem es pe cu la do com in sis tên cia
so bre a pos si bi li da de de trans for ma ção dos ban cos
re gi o na is fe de ra is em sim ples agên ci as de fo men to.
Tal no ti ciá rio vem ca u san do enor me pre o cu pa ção na
Re gião Ama zô ni ca, onde o Ban co da Ama zô nia, o
nos so Basa, uma ins ti tu i ção com 58 anos de ex pe -
riên cia re gi o nal, vem cum prin do, com li de ran ça e de -
sen vol tu ra, o seu pa pel de in du tor e fi nan ci a dor do
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da que la re gião. 

Às ve zes, te nho sido crí ti co do Basa, Sr. Pre si -
den te, no ta da men te no que se re fe re a sua for ma de
apli car os re cur sos do FNO, mas te nho que re co nhe -
cer que ima gi nar o Basa trans for ma do em mera agên -
cia de fo men to é ad mi tir que a vas ta, com ple xa, pu -
jan te e tão ig no ra da Ama zô nia pos sa pres cin dir da
ação ope ra ci o nal efe ti va e da ca pa ci da de de seu
gran de agen te fi nan ce i ro de de sen vol vi men to.

Como pre ten der res trin gir a ação de um ban co
que, com ape nas 11% da rede ban cá ria exis ten te no
Nor te, res pon de por 83% de todo o cré di to de fo men -
to apli ca do na Re gião?

Como ad mi tir tal idéia quan do se sabe que o
Nor te tem 548 agên ci as ban cá ri as pú bli cas e pri va -
das e o Basa, com ape nas 61 agên ci as, co brin do 450
Mu ni cí pi os, res pon de por 42% de to dos os cré di tos
alo ca dos na Re gião, in clu in do os fi nan ci a men tos de
fo men to e os em prés ti mos de cur to pra zo?

Como ace i tar tal hi pó te se para um ban co que,
ges tor do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor te (FNO), já in je tou na Re gião mais de R$2,5 bi -
lhões, re a li zan do mais de 110 mil fi nan ci a men tos, au -
men tan do em dez anos o va lor bru to da pro du ção re -
gi o nal de R$7,5 mi lhões para mais de R$3,63 bi -
lhões? 

Como re du zir a ação e o ta ma nho do Basa se
esse ban co, nes ses dez anos de FNO, pro pi ci ou a cri -
a ção de 156.344 em pre gos di re tos na Re gião Nor te,
sen do 138.167, isto é, qua se 90%, na área ru ral, con -
tri bu in do sig ni fi ca ti va men te para que o pro du tor agrí -
co la te nha con di ções efe ti vas de con ti nu ar no cam po, 
mi ni mi zan do os trá gi cos im pac tos da mi gra ção para
as gran des ci da des, exa ta men te des sa Re gião que
os eco lo gis tas e am bi en ta lis tas de plan tão pre ten dem 
aca bar?

Como ad mi tir a di mi nu i ção de um ban co que pri -
o ri za os pe que nos e mi ni pro du to res ru ra is e os pe -
que nos e mi cro em pre sá ri os, que co nhe ce a im por -
tân cia des ses seg men tos na eco no mia ama zô ni ca e
con cen tra ne les 97,22% de seus fi nan ci a men tos e
72,03% dos re cur sos apli ca dos do FNO?

Como ace i tar tal es pe cu la ção quan do o Basa li -
de ra am pla men te, na Re gião Nor te, a ope ra ci o na li za -
ção do Pro gra ma Bra sil Empre en de dor? 

Como que rer pri var o Basa de sua car te i ra co -
mer ci al e de cap ta ções de mer ca do se, ao con trá rio
dos ou tros ban cos, o Basa apli ca to dos os va lo res
cap ta dos na pró pria Ama zô nia?

Por fim, Sr. Pre si den te, acho que se ria mu i to
mais jus to que se apre sen tas se um pro je to que efe ti -
va men te con tri bu ís se para a me lho ria, efi ciên cia e efi -
cá cia das ins ti tu i ções f i  nan ce i ras fe de ra is, mas que
não ini bis se uma ins ti tu i ção como o Basa na sua in -
com pa rá vel e in subs ti tu í vel ação em fa vor da Ama zô -
nia. Pelo con trá rio, em vez de res trin gir-se o Basa, é
pre ci so pro por ci o nar-lhe con di ções para que am plie o 
seu pa pel fun da men tal no de sen vol vi men to sus ten tá -
vel e in te gra do da Ama zô nia. É pre ci so, isto sim, que
o Basa te nha mais re cur sos fi nan ce i ros, hu ma nos,
ma te ri a is e tec no ló gi cos para ex pan dir e apri mo rar a
sua mis são ama zô ni ca.

Pre ten der o con trá rio se ria mais uma pro va da
inex pli cá vel ig no rân cia do Bra sil em re la ção à Ama -
zô nia, uma pos tu ra er rô nea que o mun do in te i ro não
com pre en de e que os ama zô ni das já não es tão mais
dis pos tos a to le rar.

Era o re gis tro que que ria fa zer na tar de de hoje,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Excep -
ci o nal men te, por não es tar pre sen te o Se na dor Pa u lo
Har tung, con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ao emi nen te Se na dor Car los Be zer ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. 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, mais de 800
tra ba lha do res do meu Esta do aca bam de ser pos tos
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na rua por ca u sa da in sen si bi li da de do Go ver no es ta -
du al, que, com sua fal ta de vi são ad mi nis tra ti va e so -
ci al, con tri bu iu para fe char dois im por tan tes fri go rí fi -
cos em Mato Gros so.

Estão sob apre en são as po pu la ções, o co mér -
cio e toda a clas se po lí ti ca das lo ca li da des de Alta
Flo res ta, Nor tão Ma to-Grossense e Vila Rica, no Ba i -
xo Ara gua ia, re gião que aca bo de vi si tar e onde pude, 
la men ta vel men te, cons ta tar o aban do no a que está
re le ga da pelo Po der Pú bli co Esta du al. 

Espe ci al men te V ila Rica, por so frer mais, está
exi gin do do Go ver na dor ex pli ca ções con vin cen tes
so bre as ra zões que le va ram à sus pen são das ati vi -
da des do fri go rí fi co, que em pre ga va 400 pais de fa mí -
lia e ain da, in di re ta men te, con tri bu ía com ou tros mil
tra ba lha do res. Essa co mu ni da de, Srªs e Srs. Se na -
do res, ape sar de po bre, não me diu es for ços para au -
xi li ar na ins ta la ção da em pre sa, pelo im pul so que tra -
ria ao Mu ni cí pio e à re gião, onde cer ca de um mi lhão
de ca be ças de bo vi nos são cri a das, ge ran do o aba te
diá rio de até mil ca be ças.

Pre fe i tu ra e po pu la ção aju da ram com es tra das
e ener gia para dar vi a bi li da de e, ago ra, por que o
Esta do re sol veu sus pen der o in cen ti vo fis cal con ce di -
do ao fri go rí fi co, es tão às vol tas com gra ve cri se so ci -
al e eco nô mi ca.

Em Alta Flo res ta não é di fe ren te, em bo ra a si tu a -
ção fis cal te nha sido con tor na da. A fal ta de es tra das le -
vou à sus pen são das ati vi da des de ou tro fri go rí fi co, onde 
quan ti da de igual de ca be ças po de ria es tar sen do aba ti da 
para aten der a um re ba nho de 1,2 mi lhão de ca be ças.

Nes se caso, ape sar das fes tas, que i  ma de fo -
gos e lan ça men to de pla cas, as obras da es tra da de
aces so ao fri go rí fi co fi ca ram na pro mes sa do Go ver -
na dor, o que pro vo cou o fe cha men to. Até cin co dias
es ta vam sen do ne ces sá ri os para per cor rer tal es tra -
da, pre ju di can do e até ma tan do os ani ma is que es ta -
vam sen do le va dos ao aba te.

Ago ra, os cri a do res da que la re gião só en con -
tram ou tro lo cal para aba ter seu gado em Co li der, ci -
da de dis tan te 300 qui lô me tros de Alta Flo res ta. To dos 
es tão pre o cu pa dos com o de sem pre go di re to de 400
tra ba lha do res e de ou tros 1.200 que vi vi am in di re ta -
men te das ati vi da des da em pre sa.

É con tra essa fal ta de sen si bi li da de, de vi são ad -
mi nis tra ti va e so ci al do Go ver no de Mato Gros so que
ve nho pro tes tar nes ta tar de, Srªs e Srs. Se na do res.

Cor ro bo ran do tudo, le mos hoje nas pá gi nas dos 
prin ci pa is jor na is do País anún cio ve i cu la do pela
Embra tel para ex pli car as ra zões da ele va ção de suas 
ta ri fas. Nele está o re tra to da Admi nis tra ção Pú bli ca

do meu Esta do: Mato Gros so co bra o ma i or ICMS do
País nas li ga ções te le fô ni cas: 30%. Na ver da de, não
são 30%, mas 42% – e so bre ener gia tam bém.

Ao con trá rio do res to do Bra sil e da pró pria
União, meu Esta do taxa ex ces si va men te as ati vi da -
des pro du ti vas, de ses ti mu lan do em pre en de do res e
di fi cul tan do a ge ra ção de em pre go e ren da.

O ín di ce de de sem pre go na ci o nal de Mato
Gros so é exa ta men te o do bro do ín di ce na ci o nal, e
lá es tão-se fe chan do em pre sas ne ces sá ri as para
trans for mar nos sa ma té ria-prima. 

Pas so a ler o co mu ni ca do da Embra tel, pu bli -
ca do em to dos os jor na is do País.

A Embra tel in for ma que as fa tu ras dos
ser vi ços de te le fo nia in ter na ci o nal já es tão
sen do dis tri bu í das con ten do um re a jus te do
ICMS de 13% para 25% (ex ce ções para os
Esta dos de Mato Gros so, com 30%, e Acre,
com 17%), que pas sou a ser apli ca do a par -
tir de 24 de abril úl ti mo. 

Esse au men to do ICMS é con se qüên cia 
da de ci são to ma da pe los go ver nos dos es ta -
dos, aca tan do re co men da ção do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria (CON FAZ).

Esses 30%, Sr. Pre si den te, são co bra dos por
den tro e aca bam por se tor nar 42%. É o im pos to
mais caro do mun do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Be -
zer ra, 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. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

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 Car los Pa tro cí nio. 

É lido o se guin te: 

  R EQUERIMENTO Nº 275, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, seja

apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo 
fa le ci men to de Aziz Ibra him, em pre sá rio e po lí ti co de
des ta que no Esta do de Go iás, apre sen tan do con do -
lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Excep ci o nal fi gu ra hu ma na, Aziz Ibra him teve
uma atu a ção em pre sa ri al e po lí ti ca mar can te no
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Esta do de Go iás e na re gião Cen tro-Oeste. A im por -
tân cia de sua atu a ção nes ses dois se to res tra du zi ram 
re le vân cia e des ta que re gi o nal e na ci o nal.

Aziz Ibra him foi di re tor da Câ ma ra de Di ri gen -
tes Lo jis tas (CDL) em Go iás por 20 anos. Tam bém
di ri giu a Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Go iás
(Aci eg). Na po lí ti ca, teve atu a ção des ta ca da na pre -
si dên cia re gi o nal do Par ti do Li be ral, o PL, e como
mem bro da di re ção na ci o nal da le gen da.

Sem pre foi um em pre sá rio e um po lí ti co co -
nhe ci do e lar ga men te res pe i ta do no es ta do, pelo
seu tra ba lho e pelo seu va lor pes so al e hu ma no,
não po den do o Se na do Fe de ral da Re pú bli ca s e
exi mir de pres tar este Voto de Pe sar.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. –  Iris
Re zen de  – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da .

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esse
re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi -
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se -
na do res que o de se ja rem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, 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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs. e Srs. Se na do res, Aziz Ibra him era uma ex -
cep ci o nal fi gu ra hu ma na, que teve uma atu a ção em -
pre sa ri al e po lí ti ca mar can te no Esta do de Go iás e
em toda a Re gião Cen tro-Oeste. A im por tân cia de
sua atu a ção nes ses dois se to res tra du ziu-se em re -
le vân cia e des ta que re gi o nal e na ci o nal. 

Aziz Ibra him foi Di re tor da Câ ma ra de Di re to -
res Lo jis tas (CDL) em Go iás por 20 anos e tam bém
di ri giu a Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Go iás
(Aci eg). Na po lí ti ca, teve atu a ção des ta ca da na Pre -
si dên cia Re gi o nal do Par ti do Li be ral e tam bém
como mem bro da Di re ção Na ci o nal do PL. 

Foi um em pre sá rio e um po lí ti co mu i to co nhe -
ci do e lar ga men te res pe i ta do no Esta do de Go iás,
pelo seu tra ba lho e pelo seu va lor pes so al e hu ma -
no, não po den do o Se na do da Re pú bli ca se exi mir
de pres tar este voto de pe sar pela mor te pre ma tu ra
des se ilus tre ho mem pú bli co e em pre sá rio. Aziz
Ibra him ti nha ape nas 49 anos de ida de e so freu um
en far to do mi o cár dio no úl ti mo fim de se ma na. 

Falo tam bém em nome dos ou tros dois Se na -
do res por Go iás, Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da,

subs cri to res des te re que ri men to em que pe di mos ao 
Se na do que apre sen te vo tos de pe sar pela mor te de 
Aziz Ibra him. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo -

ta ção o re que ri men to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 276, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -
ção Fede ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a V. Exª seja en ca mi nha do ao 
Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça pe di do de in for ma ções
quan to ao cum pri men to ou não de to das as di li gên ci as 
de ter mi na das pelo Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa 
Eco nô mi ca – CADE, em 22 de ou tu bro de 1997,
quan do do jul ga men to do Re cur so de Ofí cio na Ave ri -
gua ção Pre li mi nar nº 08000.000518/96-06, cujo re pre -
sen tan te é o Dr. Ruy Ba ra ta, en tão Di re tor de De fe sa
Pro fis si o nal da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, e
cu jas re pre sen ta das são Na ti o nal Me di cal Care Inc. –
NMC, NMC do Bra sil Ltda., Bax ter Inter na ci o nal Inc. e
Bax ter Hos pi ta lar Ltda..

Den tre aque las de ter mi na ções do Cade, é re -
le van te tam bém a in for ma ção da ciên cia, ou não, ao 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para o seu res pec ti vo
acom pa nha men to.

Jus ti fi ca ção

EM 1996, a Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral,
ace i tan do re que ri men to de nos sa au to ria, en ca mi -
nhou re que ri men to de in for ma ção ao Mi nis tro da Jus -
ti ça (Re que ri men to nº 1.084, de 1996) so bre as ci ta -
das de nún ci as. Do jul ga men to do Re cur so de Ofí cio
na ave ri gua ção pre li mi nar em epí gra fe, re sul ta ram as 
di li gên ci as es ta be le ci das pelo Cade, so bre as qua is
so li ci ta mos in for ma ções no pre sen te mo men to.

A sus pe i ta de car tel dos ser vi ços de he mo diá li se 
que aten dem ao Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, pro -
va vel men te ca rac te ri zan do um oli go pó lio nes sa área
da sa ú de, bem como a fal ta de fis ca li za ção ou de
acom pa nha men to de suas ati vi da des, ali a da ao fato
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de es ta rem en co ber tas pela ine fi ciên cia e inér cia do
Po der Pú bli co, dão ori gem a essa de man da de in for -
ma ções so bre esse se tor da sa ú de.

No exa me do mer ca do de he mo diá li se, para a
in ves ti ga ção da exis tên cia, ou não, de in fra ção da
or dem eco nô mi ca, é ne ces sá rio ana li sar, en tre ou -
tros, os se guin tes as pec tos: a de ter mi na ção do mer -
ca do ge o grá fi co re le van te, a di vi são de mer ca do, as 
bar re i ras à en tra da de no vos con cor ren tes, o po der
de mer ca do e o con tex to eco nô mi co. Para tan to,
são im pres cin dí ve is as in for ma ções so li ci ta das pela
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co – SDE.

Inclu si ve, cons ta do Voto do Re la tor, ela bo -
ra do pelo en tão Con se lhe i ro, Dr. Antô nio Fon se -
ca, quan do do jul ga men to pelo Cade, que a le i tu -
ra dos con tra tos de fran quia fir ma dos en tre a
NMC e al gu mas clí ni cas bra si le i ras, su ge re ter a
NMC, de no mi na da com pa nhia, um con tro le qua -
se to tal da vida da clí ni ca (de no mi na da ope ra do -
ra); e que “o mes mo con tra to não pri ma pelo
equi lí brio de di re i tos e obri ga ções”, o que vai ao
en con tro da de nún cia se gun do a qual a fran quia
não pas sa de uma sim ples for ma li za ção, e que,
de fato, ser ve para en co brir que as clí ni cas bra si -
le i ras são usa das ape nas como “tes tas-de-ferro”
e o for ne ce dor de fato é a pró pria NMC.

Ele ain da res sal tou que, “se con si de ra dos os
sis te mas NMC e Bax ter de ad mi nis tra ção de he -
mo diá li se, a par ti ci pa ção de mer ca do por pro du to
ten de tam bém a ser su pe ri or a 20% (vin te por cen -
to)”, em re la ção ao exer cí cio abu si vo de po si ção
do mi nan te (Lei nº 8.884, de 1994, art. 20, IV) pela
NMC e pela Bax ter.

Cum pre ob ser var que, para ava li ar a par ti ci pa -
ção des sas em pre sas no mer ca do re le van te (art. 20, 
§ 3º), é im pres cin dí vel o for ne ci men to dos do cu men -
tos so li ci ta dos pela SDE para o exa me das in for ma -
ções ne les con ti das. Por tan to, é mis ter ve ri fi car s e
as di li gên ci as de ter mi na das pelo Cade já fo ram
aten di das.

O prin cí pio cons ti tu ci o nal da li vre con cor rên cia
é vi o lá vel por qual quer ato li mi ta dor do fun ci o na -
men to de mer ca dos in di vi du a li za dos, seja ele co me -
ti do por par ti cu la res, seja ele pra ti ca do pelo Esta do,
en quan to ente re gu la dor, ao im por nor mas cu jo s
efe i tos se jam sus ce tí ve is de res trin gir a li vre con cor -
rê nia, ou en quan to com pe ti dor, ao in ter vir no do mí -
nio eco nô mi co.

  Qu an to à Por ta ria nº 2.042, de 1996, do Mi -
nis té rio da Sa ú de, que dis põe so bre pro ce di men tos

e qua li da de dos equi pa men tos uti li za dos em ser vi -
ços de he mo diá li se, exis te sus pe i ta de que as exi -
gên ci as das po ta ri as con tri bu em para o for ta le ci -
men to das po si ções das em pre sas NMC e Bax ter.
Se ra ti fi ca da essa sus pe i ta, a Por ta ria MS nº
2.042, de 1996, cons ti tu i ria uma bar re i ra à en tra da 
de no vos con cor ren tes, caso em que o pró prio
Esta do es ta ria con tra ri an do o prin cí pio de li vre
con cor rên cia.

Ao jul gar a ma té ria, em 1997, o Cade man dou
ado tar as pro vi dên ci as se guin tes:

a) pros se guir a Ave ri gua ção Pre li min tar con tra
a Na ti o nal Me di cal Care (NMC) e sua sub si diá ria:

b) no ti fi car a NMC para apre sen tar to dos os
con tra tos de fran quia e trans fe rên cia de tec no lo gia
fir ma dos com clí ni cas mé di cas bra si le i ras, no pra z o
de quin ze dias úte is, da pu bli ca ção do acór dão, sob
pena de mul ta (art. 54, § 4º, da Lei nº 8.884, de
1994, e Por ta ria SDE nº 5/96);

c) in ves ti gar a ra zo a bi li da de dos ter mos da
Por ta ria MS nº 2.042, de 1996;

d) re a li zar as di li gên ci as in di ca das no Voto do
Re la tor;

e) abrir Ave ri gua ção Pre li mi nar dis tin ta con tras 
as em pre sas Bax ter e RTS, com vis tas à re a li za ção
das di li gên ci as in di ca das no Voto do Re la tor;

f) en ca mi nhar có pia com ple ta do acór dão ao
Con gres so Na ci o nal e à Pre si dên cia da Re pú bli ca;

g) dar ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
para acom pa nhar.

Mais adi an te, em fe ve re i ro de 1999, fo ram so li -
ci ta das aos Re pre sen tan tes Le ga is da Na ci o nal Me -
di cal Care, RTS Co mer ci al e Admi nis tra ção (Re nal
The rapy Ser vi ces), Bax ter Hos pi ta lar Ltda, ao De -
par ta men to de Aná li se e Pro du ção da Sa ú de (Se -
cre ta ria de Assis tên cia à Sa ú de – Mi nis té rio da Sa ú -
de), as in for ma ções ne ces sá ri as para o exa me ca -
bal do mer ca do de ser vi ços de he mo diá li se, no to -
can te à prá ti ca, ou não, de in fra ção da or dem eco -
nô mi ca.

Em face da re le vân cia da ma té ria em ques tão,
é que apre sen to o pre sen te re que ri men to de in for -
ma ções.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

(À Mesa, para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
na for ma do Re gi men to.

So bre a mesa, 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 277, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, Inci so I, do

Re gi men to Inter no, seja re ti ra do de tra mi ta ção o
PLS 81/00, de mi nha au to ria, que “al te ra a re da ção
do art. 2º da Lei nº 7.292, de 19 de de zem bro de
1984, que au to ri za o De par ta men to Na ci o nal de Re -
gis tro do Co mér cio a es ta be le cer mo de los e cláu su -
las pa dro ni za das des ti na das a sim pli fi car a cons ti tu i -
ção de so ci e da des mer can tis, para tor nar obri ga tó ria 
a in clu são do nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas (CPF) na qua li fi ca ção com ple ta de
to dos os só ci os das em pre sas”.

Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Luiz
Pon tes.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, na for ma do Re gi men to.

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 278 DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 258, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con -
jun to dos Pro je tos de Lei do Se na do nº 117, de 2000 
e o de nº 132, de 2000, com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 22, de 1997, ten do em vis ta ver sa rem so bre 
ma té ria aná lo ga.

Aten ci o sa men te,
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Se -

na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in -
clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II,
alí nea “c”, item 8 do Re gi men to Inter no.

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
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

É lida a se guin te:

  PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000

Alte ra o Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti -
gos que cri am o Fun do de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia Oci den tal.

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, no Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, é acres ci da
dos se guin tes ar ti gos:

Art. – Fica ins ti tu í do, nos exer cí ci os de 
2001 a 2013, o Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia Oci den tal, com o ob je ti vo de
pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co
des sa re gião, com pa ti bi li zan do-o com a pro -
te ção do seu meio am bi en te.

Pa rá gra fo úni co.  Ao Fun do cri a do por
este ar ti go não se apli ca o dis pos to no in ci -
so IV do art. 167 da Cons ti tu i ção.

Art. – O Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia Oci den tal é for ma do pela re -
ce i ta lí qui da fe de ral ar re ca da da no Esta do
do Ama zo nas, vin cu la do à área de pro te -
ção am bi en tal em re la ção à su per fí cie da
re gião, à ra zão de dois pon tos per cen tu a is 
da pri me i ra para cada pon to per cen tu al da 
se gun da.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti -
go, con si de ra-se re ce i ta lí qui da a di fe ren ça
en tre a re ce i ta tri bu tá ria ar re ca da da e os re -
pas ses do  Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
dos e do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí -
pi os ocor ri dos no mes mo exer cí cio.
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§ 2º Para o mes mo efe i to, con si de -
ra-se área pro te gi da todo ter ri tó rio for mal -
men te ins ti tu í do, in clu si ve re ser vas in dí ge -
nas, ao qual se im po nham res tri ções à ex -
plo ra ção eco nô mi ca dos re cur sos na tu ra is.

Art. – O  Fun do pre vis to nos ar ti gos
an te ri o res será apli ca do em obras e pro gra -
mas nos es ta dos do Ama zo nas, Acre e Ro -
ra i ma, ex ce to os mu ni cí pi os das ca pi ta is, na 
for ma da lei.

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

Jus ti fi ca ção

A pro te ção dos ecos sis te mas ama zô ni cos de i -
xou de ser re i vin di ca ção de am bi en ta lis tas ro mân ti -
cos, agru pa dos em ONGs, para se tor nar uma exi -
gên cia uni ver sal, pela cons ciên cia de que a sua des -
tri bu i ção será ca paz de pro vo car mu dan ças cli má ti -
cas em es ca la pla ne tá ria, além de re sul tar na per da
da sua ri quís si ma bi o di ver si da de, pa tri mô nio, na tu ral
de va lor ines ti má vel, cuja pre ser va ção in te res sa a
toda a hu ma ni da de.

Por ou tro lado, a de fe sa do me io-ambiente da
Ama zô nia, em seus dois ele men tos pri mor di a is, a
co ber tu ra flo res tal e os re cur sos hí dri cos, im pli ca a
ado ção de res tri ções e con di ci o na men tos à ex plo ra -
ção de seus re cur sos na tu ra is, que pri vam gran de
par te da sua po pu la ção, par ti cu lar men te do in te ri or,
de seus me i os de sub sis tên cia tra di ci o na is.

Essa re nún cia eco nô mi ca, em nome de um va -
lor ma i or, exi ge no en tan to a ado ção de po lí ti cas
com pen sa tó ri as, que as se gu rem a seus ha bi tan tes
con di ções de so bre vi vên cia, me di an te a cri a ção de
al ter na ti vas de cur to pra zo, de par com um pla ne ja -
men to es tra té gi co que vi a bi li ze um pro ces so de de -
sen vol vi men to sus ten tá vel a pra zo lon go.

Um pro ces so con tí nuo de de sen vol vi men to só
se tor na rá pos sí vel se ti ver o su por te de uma fon te
re gu lar e fi nan ci a men to, sem de pen der do ca pri cho
e da boa von ta de dos go ver nan tes e do Con gres so.

Se ria jus to que esse fi nan ci a men to fos se pro -
vi do por con tri bu i ções fi nan ce i ras de ou tras re giões
do Bra sil e de ou tros pa í ses, não como aju da ca ri ta -
ti va, mas como in de ni za ção aos ha bi tan tes da Ama -
zô nia, pelo con tin gen ci a men to que lhes é im pos to,
em fa vor da pre ser va ção da na tu re za, mas re ti ran -
do-lhes ocu pa ção e ren da e re le gan do um gran de
nú me ro à mi sé ria ir re me diá vel.

A si tu a ção de es tag na ção eco nô mi ca, e de de -
sam pa ro pelo Po der Pú bli co, vi vi da pela po pu la ção
in te ri o ra na da Ama zô nia Oci den tal, ten de a  ace le rar 
o êxo do ru ral, em di re ção às ca pi ta is já in cha das,
que po de rão tor nar-se in go ver ná ve is, às vol tas com
pro ble mas in so lú ve is. E aos que  per ma ne ce rem no
in te ri or, tal vez não res te ou tra op ção  que não seja 
en vol ver-se com o nar co trá fi co, com ten dên cia a  se
in ten si fi car, ao lon go  do ex ten so arco de fron te i ra
com o Peru e a Co lôm bia.

A pro pos ta con ti da nes ta Emen da pre ten de su -
pe rar a apa ren te an ti no mia De sen vol vi men to X Pre -
ser va ção, que bus ca com pa ti bi li zar, sem  re cor rer à
ca ri da de alhe ia, mas com re cur sos ge ra dos na pró -
pria re gião.

Tal so lu ção é pos sí vel em ra zão de duas pe cu -
li a ri da des do Esta do do Ama zo nas. Uma, é mem bro 
da Fe de ra ção me nos des ma ta do, em ter mos  ab so -
lu tos e re la ti vos, com mais de 90% do seu ter ri tó rio
pre ser va do, um fe i to a me re cer aten ção e tra ta men -
to es pe ci a is da par te das co mu ni da des  na ci o nal e
in ter na ci o nal; duas, é um dos úni cos es ta dos das re -
giões Nor te e  Nor des te que apre sen ta su pe ra vit
ex pres si vo em seu ba lan ço fis cal com a  União, gra -
ças à re ce i ta ge ra da pelo seu par que in dus tri al, er -
guin do com os  in cen ti vos da Zona Fran ca de Ma na -
us. (vide qua dros ane xos)

Assi na le-se, ain da, que os re cur sos do Fun do,
con quan to ge ra dos ex clu si va men te no es ta do do
Ama zo nas, se rão apli ca dos tam bém nos  es ta dos do
Acre e Ro ra i ma, abran gen do uma área de cer ca de
dois mi lhões de qui lô me tros qua dra dos, se gu ra men te
a ma i or ex ten são de flo res ta tro pi cal úmi da no mun do, 
sob pro te ção le gal. Então a Ama zô nia de i xa rá de  ser
mo ti vo de pre o cu pa ção e crí ti ca no ex te ri or, para se
tor nar um exem plo de pre ser va ção am bi en tal com de -
sen vol vi men to eco nô mi co e in clu são so ci al.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Jef -
fer son Pé res – Gil ber to Agos ti nho – Djal ma Bes sa
– Luiz Pon tes – La u ro Cam pos – Ma ri na Sil va –
Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá – He lo í sa He le na – 
Ju vên cio Fon se ca – José Jor ge – Lu dio Co e lho –
Jo nas Pi nhe i ro – Car los Be zer ra – Sa tur ni no Bra ga 
– José Edu ar do Du tra – Edu ar do Su plicy – Pe dro
Si mom – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Re quião –
Ro meu Tuma – Edson Lo bão – Re nan Ca lhe i ros –
Ge ral do Les sa – Pa u lo Har tung – Ney Su as su na –
Pa u lo Sou to.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;
––––––––
*EC 3/93, EC 19/98 e EC 20/98.

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de -
ter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga ran ti as às 
ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre -
vis tas no art. 165, § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º
des te ar ti go;

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe ci -
al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca ção
dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou  a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro -
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi -
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re -
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va;

X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa -
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a , e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men -

to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al 
de que tra ta o art. 201.

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra -
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon -
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga -
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sa im pre vi sí ve -
is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co mo -
ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o dis -
pos to no art. 62.

§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri -
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os arts.
155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157,
158 e 159, I, a e  b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia
ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men to de dé bi -
tos para com esta.
....................................................................................

(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 des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à Ordem do Dia.

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, 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 265, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 50, 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 443, de
2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos), que au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos–ECT a ele var tem po -
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ra ri a men te seus li mi tes de en di vi da men to
para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com o BG Bank A/S–Di na mar ca, no va lor
to tal equi va len te a até DM 37.054.758,00
(trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro
mil, se te cen tos e cin qüen ta e oito mar cos
ale mães), des ti na da ao fi nan ci a men to par ci -
al do Pro je to de Au to ma ção do Sis te ma de
Tri a gem de Obje tos Pos ta is, que in te gra o
Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma 
Pos tal – PASTE.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co
Em dis cus são.(Pa u sa.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, para dis cu -
tir, por dez mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (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, va mos con fir mar a po si ção
já as su mi da na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
vo tar fa vo ra vel men te ao ple i to go ver na men tal de ele -
va ção do li mi te de en di vi da men to da Empre sa de
Cor re i os e Te lé gra fos. 

Não po de ría mos de i xar de apro var o pro je to de
re e qui pa men to para a me lho ria dos ser vi ços pres ta -
dos por essa im por tan te em pre sa a toda a po pu la ção
bra si le i ra. Entre tan to, não po de mos de i xar de la men -
tar e de ad ver tir a Casa e a opi nião pú bli ca do País de
que esse pro je to tem como es co po a pri va ti za ção de
mais esse im por tan tís si mo e enor me pa tri mô nio da
Na ção bra si le i ra. Esta mos as sis tin do a su ces si vas
ope ra ções de en tre ga des se pa tri mô nio a pre ço s
qua se sem pre re du zi dos em face do seu real va lor,
sem que ne nhum re sul ta do ad ve nha, em ter mos de
me lho ria da si tu a ção eco nô mi ca do País, des se con -
jun to enor me de ope ra ções.

Está tam bém em dis cus são, nes ta Casa – se -
gun do me in for mou o no bre Se na dor Ney Su as su na,
Pre si den te da CAE, vo ta re mos esta ma té ria na ter -
ça-feira –, o pro je to do Se na dor Álva ro Dias, que pro -
põe a sus pen são das ações da Pe tro bras, cuja ope ra -
ção está sen do pre pa ra da pelo Go ver no para ser efe -
tu a da ain da no pri me i ro se mes tre des te ano.

É mais um aten ta do ao pa tri mô nio cons tru í do
com o tra ba lho da po pu la ção bra si le i ra, com o es for ço 
tec no ló gi co da Pe tro bras e dos seus em pre ga dos.
Enfim, é mais uma des sas ope ra ções ru i no sas para a
eco no mia e para o pa tri mô nio na ci o nal que se pre ten -
dem re a li zar.

Com a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos, não será di fe ren te. A tá ti ca do Go ver no é sem -
pre a de pro cu rar me lho rar a si tu a ção de ofer ta para o 
se tor pri va do e, de po is, pri va ti zar, e m pre ju í zo da
qua li da de dos ser vi ços, em pre ju í zo do pre ço das ta ri -
fas co bra das, em pre ju í zo do con su mi dor e do usuá -
rio do ser vi ço.

Te mos as sis ti do a esse des fi ar de ro sá rio, que,
de for ma pro fun da men te la men tá vel, vai des tru in do
todo o es for ço de ge ra ções de bra si le i ros no sen ti do
de cons tru ir esse pa tri mô nio ines ti má vel.

Por tan to, Sr. Pre si den te, va mos apro var o pro je -
to, mas sem de i xar mos de re gis trar essa ad ver tên cia,
que as su me mes mo a for ma de um pro tes to, na me di -
da em que es ta mos con vic tos de que esse em prés ti -
mo cons ti tui uma pre li mi nar da ope ra ção de ven da
que o Go ver no ten ta rá re a li zar pos te ri or men te.

Espe ra mos que a re a ção da opi nião pú bli ca
seja fa vo rá vel, que a cons ciên cia na ci o nal des per te
para essa ques tão, que haja um cla mor pú bli co nes te
País con tra mais esse aten ta do ao pa tri mô nio bra si le -
i ro.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, 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 à emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na
para dis cu tir a ma té ria.

A SRA. HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mes mo tema que
gera a pre o cu pa ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, 
ti ve mos a opor tu ni da de de abor dar, ain da em re la -
ção a ou tras au to ri za ções, con ce di das pelo Se na -
do, para fi nan ci a men tos à Empre sa Bra si le i ra d e
Cor re i os e Te lé gra fos. Aliás, já apro va mos mais de
200 mi lhões em equi pa men tos ad qui ri dos pela em -
pre sa jun to a ou tros for ne ce do res. E es ta mos aqui
apro van do mais 31 mi lhões.
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É cla ro que é mu i to di fí cil, di an te do ema ra nha -
do de ne gó ci os no mí ni mo sus pe i tos apro va dos aqui,
que se vo tem, de for ma des pre o cu pa da, es sas ope -
ra ções de cré di to. Bas ta ver o que acon te ceu on tem,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em re la ção à
Pre vi dên cia. Bas ta ver o que já acon te ceu nes ta
Casa, sob a des cul pa ver go nho sa, feia, des qua li fi ca -
da e in ve rí di ca de que se es ta va fa zen do ope ra ção de 
cré di to para fi nan ci ar a rede de pro te ção so ci al, quan -
do nem se quer o re cur so po de ria ser re ver ti do em
mo e da cor ren te. Por tan to, faz-se o em prés ti mo, de i -
xa-se dó lar em ca i xa, e, com o dó lar, pa gam-se os ju -
ros e os ser vi ços da dí vi da.

O Blo co vai es tar li be ra do para vo tar a ma té ria,
em bo ra o Se na dor La u ro Cam pos te nha vo ta do con -
tra ri a men te e vo ta rá, nes te ple ná rio, da mes ma for -
ma.

Se a con cre ti za ção des sa ope ra ção sig ni fi cas se 
au men to da pro du ti vi da de, re du ção de cus tos e am -
pli a ção da ca pa ci da de de aten di men to, no sen ti do de
me lhor ca pa ci tar a em pre sa para a que bra do mo no -
pó lio, se ria mu i to bom. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
tem ra zão. Já dis cu ti mos nes ta Casa a ma té ria, e está 
tra mi tan do aqui o Pro je to de Lei nº 1.491/99, que re -
es tru tu ra todo o se tor pos tal no Bra sil.

Por tan to, o pró prio pro je to do Exe cu ti vo per mi te
a pri va ti za ção dos ser vi ços pos ta is, não as se gu ra a
uni ver sa li za ção de ser vi ços ao con jun to da so ci e da de 
bra si le i ra e le va rá, con se qüen te men te – como tem le -
va do em ou tros se to res ir res pon sa vel men te pri va ti za -
dos -, ao au men to as ta ri fas dos ser vi ços es sen ci a is,
trans for man do a em pre sa em uma eco no mia mis ta
de ca pi tal aber to, o que per mi ti rá, por sua vez, a cri a -
ção de sub si diá ri as in te gra is ou não para de sen vol ve -
rem ou tros ser vi ços. E mu i to mais: en fra que ce o pa -
pel do Esta do e per mi te que acon te çam to das es sas
si tu a ções que sa be mos como têm acon te ci do.

Efe ti va men te, isso sig ni fi ca que brar o mo no pó -
lio. O pro je to fala em dez anos, mas isso não é ver da -
de, por que se abre a pos si bi li da de para cin co anos
tam bém. Sem pre ocor re isto: ope ra ções de cré di to
são au to ri za das no sen ti do de for ta le cer o Esta do,
para, de po is, as em pre sas se rem pri va ti za das e en -
tre gues mu i tas ve zes às es ta ta is nor te-americanas,
es pa nho las e eu ro péi as. Fa zem isso com a pers pec ti -
va de for ta le cer o se tor pú bli co, para, de po is, en tre -
gá-lo ao se tor pri va do.

Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do para vo tar
a ma té ria.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para dis cu tir 
a ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas que ro re gis trar a im por tân cia 
des se fi nan ci a men to para a mo der ni za ção dos Cor re -
i os, es pe ci al men te numa área que diz res pe i to à au -
to ma ção do sis te ma de tri a gem de ob je tos pos ta is,
área essa que re pre sen ta um cres ci men to gran de da
em pre sa, im pul si o na do, in clu si ve, pelo pro ces so de
ven das pela Inter net e pelo sis te ma de pro ces sa men -
to.

Por tan to, é im por tan te a apro va ção des se pro je -
to, para mo der ni zar o sis te ma e dar con di ções de os
Cor re i os su por ta rem a mo vi men ta ção e a am pli a ção
do mer ca do vir tu al de ven da por meio, in clu si ve, da
Inter net.

Assim, re co men do o voto fa vo rá vel e peço aos
no bres Pa res que apro vem esse em prés ti mo im por -
tan te para a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, para
dis cu tir a ma té ria.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce que so mos sem pre
con trá ri os a al gum acor do que po de ria ser be né fi co
para o Bra sil. Mas essa não é a ver da de.

O que dis se ram a Se na do ra He lo i sa He le na e o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no é que, por vá ri as ve zes –
esse tem sido um fato cor ri que i ro no Bra sil -, o Go ver -
no bra si le i ro se en di vi da ao con tra ir em prés ti mos ex -
ter nos, com o ar gu men to de que vai mo der ni zar uma
em pre sa es ta tal e vai me lho rar o par que pro du ti vo.
Na ver da de, essa mo der ni za ção se dá para que a
em pre sa se tor ne mais atra ti va para a pri va ti za ção.
Isso já ocor reu com vá ri as em pre sas. Isso acon te ce
com os ban cos. Con se guem di nhe i ro para fa zer o sa -
ne a men to dos ban cos ou das em pre sas. Mo der ni -
zam-nos, fa zem in ves ti men tos, e, quan do a em pre sa
já está me lho ra da, faz-se a pri va ti za ção.

Por tan to, mais uma vez, o Esta do bra si le i ro au -
men ta a sua dí vi da ex ter na para be ne fi ci ar gru pos
que, na sua ma i o ria, são es tran ge i ros. Cre io que essa 
é mais uma ten ta ti va do Go ver no nes se sen ti do.

Sa be mos que, hoje, na Ordem do Dia, as em -
pre sas men ci o na das para se rem pri va ti za das são:
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Pe tro bras, Ban co do Bra sil, Ca i xa Eco nô mi ca, o se tor 
elé tri co e os Cor re i os.

Está aí o exem plo da Pe tro bras. O no bre Se na -
dor Álva ro Dias apre sen tou um pro je to que im pe de a
ven da das ações da Pe tro bras. Já hou ve um acor do,
on tem, na ca la da da no i te, no Pa lá cio do Pla nal to,
para se apro var a ma té ria e, in clu si ve, para der ro tar o
pro je to de S. Exª. Hou ve um acor do de Li de ran ças:
“Se são 50%, va mos ven der 30%”. Esse é o pas so ini -
ci al para, a par tir dos 30%, ven der 50% e, de po is, pri -
va ti zar toda a em pre sa.

Já co nhe ce mos toda essa his tó ria. É sem pre a
ve lha can ti le na. O que se quer é en ga nar o povo. Co -
me çam de man si nho, de va ga ri nho, com boas pro pos -
tas e com pro mes sas para a po pu la ção. De po is, o re -
sul ta do é aque le que já co nhe ce mos.

Por isso, Sr. Pre si den te, o meu voto é con trá rio
à ma té ria.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, 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. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião. Em se -
gui da, eu a con ce de rei ao no bre Se na dor La u ro Cam -
pos.

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, tra ta-se de mais um des ses 
fi nan ci a men tos “man dra ques” que ocor rem, ami ú de,
no País. Por que são fi nan ci a men tos “man dra ques”?
Por que o de sem bol so é fe i to di re ta men te à em pre sa
Cris plant A/S. Por tan to, há um con tra to – não sei se
ba se a do em pro ces so li ci ta tó rio ou não – que an te ce -
de a vi a bi li za ção dos re cur sos, e a le gis la ção bra si le i -
ra não per mi te con cor rên cia sem a alo ca ção cla ra dos 
re cur sos. Há aqui, sem a me nor som bra de dú vi da,
uma “man dra qui ce” dos Cor re i os.

Como é pos sí vel que exis ta um con tra to an te ce -
den do um fi nan ci a men to se o con tra to de pen de ria de
uma li ci ta ção e não po de ria ter sido fe i to sem ver bas
des ti na das or ça men ta ri a men te? É ab so lu ta men te ir -
re gu lar. Não con si go en ten der uma cláu su la des s e
tipo.

O di nhe i ro não vai para o Cor re io, mas di re ta -
men te para a em pre sa Cris plant A/S, como pa ga men -
to de adi an ta men to, nos ter mos do con tra to co mer ci -
al. Que con tra to co mer ci al? O Se na do da Re pú bli ca
não tem no tí cia des se con tra to co mer ci al. Esse con -
tra to não faz par te do pro ces sa do, não foi ana li sa do
por Se na dor al gum! No en tan to, te nho cer te za de que 
a tal base de apo io do Go ver no Fe de ral vai apro var,
mais uma vez, essa bar ba ri da de!

Fica, com cla re za, de cla ra do o meu voto con trá -
rio. Não voto, de for ma al gu ma, num fi nan ci a men to
cujo ob je to des co nhe ço, cuja fi xa ção dos ju ros tem
como base um de ter mi na do ín di ce! Nem o ín di ce é
ab so lu to! Está es cri to aqui, Sr. Pre si den te, com to das
as le tras: “...ba se a da na CIRR-DM, a ser fi xa da na
data da as si na tu ra do con tra to”. Não se tra ta nem
mes mo de um ín di ce – que será to ma do como base -,
mas sim de uma re fe rên cia!

Por tan to, te mos uma au to ri za ção aber ta para
pa gar uma em pre sa que não sa be mos se foi ob je to
de uma li ci ta ção ou não e que foi con tra ta da sem ter o
su por te or ça men tá rio le gal.

Em “man dra qui ce”, Sr. Pre si den te, não voto.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, por dez mi nu -
tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, le van to a mi -
nha voz no sen ti do de pro tes tar e de fun da men tar o
meu voto con trá rio a isso que o Se na dor Ro ber to Re -
quião aca ba de ba ti zar ou cris mar com o nome de
“man dra qui ce” e que, há mu i to tem po, afir mo que se
tra ta de em prés ti mo para com prar o en xo val da no i  va
e em be le zá-la. As em pre sas es ta ta is bra si le i ras, de -
po is de se rem ma qui a das e de re ce be rem uma in je -
ção de bi lhões de dó la res, são ven di das na ba cia das
al mas.

Qu an tas ve zes, nes ta Casa, nós, de to dos os
Par ti dos cons ci en tes, fa la mos, gri ta mos, pe le ja mos
con tra a en tre ga – tal como está sen do fe i ta ago ra pe -
los Cor re i os – da Com pa nhia Vale do Rio Doce! A
Com pa nhia Vale do Rio Doce foi ava li a da, por duas
em pre sas es tran ge i ras, em cer ca de US$12 bi lhões e 
foi ven di da por US$3,3 bi lhões. Em sã cons ciên cia,
nin guém que ande no mun do ra ci o nal, no mun do da
Ma te má ti ca e da Eco no mia, apa ren te men te pre ci sas, 
con se gue en ten der uma co i sa des ta na tu re za: uma
em pre sa que a Mer rill Lynch ava li ou em US$12 bi -
lhões ser ven di da por US$3,3 bi lhões. Ago ra, ape nas
três anos de po is, já deu um lu cro de US$5,5 bi lhões!
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No mun do, não exis te exem plo de um in ves ti men to
que pos sa não ape nas ser re cu pe ra do in te gral men te, 
mas ob ter tal lu cro.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Eu
lhe conce de rei o apar te com mu i to pra zer, se o Pre si -
den te me per mi tir, por que es tou ten tan do ape nas de -
fen der o meu pon to de vis ta a res pe i to des se tema.
Será um pra zer mu i to gran de re ce ber o apar te de V.
Exª.

Con tu do, an tes de lhe con ce der o apar te, eu
gos ta ria de di zer que me pa re ce que, mais uma vez,
es ta mos sem sa ber como e por que au men ta a nos sa
dí vi da, como se não bas tas se uma dí vi da ex ter na de
US$270 bi lhões! O Go ver no fala que tudo está cres -
cen do no Bra sil, mas não tem olhos para o cres ci -
men to da dí vi da ex ter na, para o cres ci men to da de -
ses ta ti za ção de tudo! Não tem olhos para o cres ci -
men to da dí vi da pú bli ca e da dí vi da so ci al! Tudo cres -
ce, nes te País, de acor do com a óti ca fan tás ti ca des -
se Go ver no!

Tra ta-se de mais uma des sas co i sas que se fa -
zem nes te País para be ne fi ci ar a en tre ga do pa tri mô -
nio, em con di ções mais ren tá ve is, para o ca pi tal es -
tran ge i ro.

Ante on tem, es ti ve ram no Se na do os re pre sen -
tan tes do Ban co Cen tral e da Pre vi dên cia So ci al, ten -
tan do es cla re cer o por quê de cer tos em prés ti mos que 
fo ram fe i tos para o Bra sil e que se des ti na ri am, tal vez, 
à Pre vi dên cia So ci al. No en tan to, um ou tro pa re cer do 
Go ver no afir ma que aque les re cur sos, que au men ta -
ram a dí vi da ex ter na, eram des ti na dos ao pa ga men to
dos ju ros e ser vi ços da dí vi da.

Todo di nhe i ro que en tra no Bra sil – dó lar, mo e da 
for te – é usa do para pa gar a pri o ri da de prin ci pal, a pri -
o ri da de que en go liu o Bra sil, que en go liu o Go ver no
bra si le i ro: a dí vi da ex ter na! Esta é, re al men te, a pri o ri -
da de das pri o ri da des. O so ci al fica para de po is, para
bem de po is, para mu i to de po is!

Assim, es ta mos numa si tu a ção que, ob vi a men -
te, nem a Ingla ter ra – que pri va ti zou par te do seus
cor re i os – con se guiu re a li zar sob o jugo da Ma da me
That cher.

Ouço, com pra zer, o apar te do no bre Se na dor
Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor La -
u ro Cam pos, V. Exª sem pre se opôs à pri va ti za ção da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Acom pa nhei a par ti ci -
pa ção de V. Exª e ade ri a ela. Tam bém me ma ni fes tei,
do iní cio ao fim, con tra ri a men te à pri va ti za ção da

Com pa nhia Vale do Rio Doce, da Pe tro bras e do Ban -
co do Bra sil. Ven der ações, tudo bem, mas pri va ti zar,
não! No en tan to, veja V. Exª: se a Com pa nhia Vale do 
Rio Doce va lia US$12 bi lhões, como, numa li ci ta ção
in ter na ci o nal, não apa re ceu um em pre sá rio in te li gen -
te para com prá-la por US$4 bi lhões ou por US$5 bi -
lhões, fa zen do um bom ne gó cio? Só apa re cem em -
pre sá ri os para com prar por 3 bi lhões de dó la res. É li -
vre a com pe ti ção, e são mi lha res e mi lha res de gran -
des em pre sá ri os que es ta ri am em con di ções de fa zer
um ex ce len te ne gó cio, com pran do por 8, 9 ou até 10
bi lhões. Se ria um gran de ne gó cio. Mas não apa re ceu
ne nhum. Será que va lia mes mo? Mas V. Exª traz um
dado fi nal mu i to in te res san te: o lu cro da Vale já é de
cer ca de 5 bi lhões nes se pe río do da pri va ti za ção, o
que é ver da de i ro. Isso sig ni fi ca que no pri me i ro ano
da pri va ti za ção a Vale do Rio Doce ge rou 500 mi lhões 
de lu cro; já no se gun do ano foi de 1 bi lhão e meio, e
as sim por di an te. Qu an do es ta va em mãos do Esta -
do, o lu cro não ia além de 100 mi lhões. O que isso sig -
ni fi ca? Q ue a me lhor em pre sa es ta tal bra si le i ra era hor -
ri vel men te di ri gi da por que não con se guia ter um lu cro
além de 100 mi lhões. No ins tan te que pas sa para as
mãos pri va das o lu cro vai para a lua. Ou seja, o Esta do
não pode ser o de ten tor de em pre sa al gu ma.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, que, para mim, é
mu i to es cla re ce dor. O ar gu men to de V. Exª está es cri -
to em um tra ba lho meu de 1982 in ti tu la do “Esta ti za -
ção, Pri va ti za ção e Cri se”. Na que le tra ba lho, re sol vi
co lo car no pa pel o que já ti nha vis to em 1971, 1972. E
é uma co i sa mu i to ób via. Não é pre ci so ter olhos de
lin ce para en xer gar es sas mons tru o si da des que es -
tão por aí. Na que la oca sião, em algo eu er rei, te nho
que con fes sar. Eu pen sa va que a pri va ti za ção, e isso
eu digo no tra ba lho, se ria uma do a ção para os ban -
cos.

Por vol ta de 1970, o Mi nis tro Del fim Net to dis se:
“Os ban cos de vem se pre pa rar para fa zer face às
gran des res pon sa bi li da des que o fu tu ro lhes re ser va”. 
Eu acha va, en tão, que os ban cos se ri am os ad qui ren -
tes gra tu i tos, na ba cia das al mas, des sas em pre sas
es ta ta is e que as em pre sas es ta ta is não ti nham nada
a ver com so ci a lis mo nem so ci a li za ção. As em pre sas
es ta ta is eram ape nas um nú cleo de acu mu la ção de
ca pi tal na que les se to res em que o ca pi tal pri va do não 
con se guiu ja ma is pe ne trar.

A Vale do Rio Doce, fun da da nos anos 40, em
Belo Ho ri zon te, pelo Dr. Isra el Pi nhe i ro, ob vi a men te,
na que la oca sião, en ga ti nha va até vi rar aque le ti gre
fan tás ti co. Com ela, ago ra, de po is de do a da, vai tam -
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bém uma par te sig ni fi ca ti va da Ama zô nia, que es ta -
mos en tre gan do e dis cu tin do hoje. As áre as da Vale
do Rio Doce na Ama zô nia fo ram tam bém. De dos com 
anéis e tudo.

Na que la o ca sião, eu di zia jus ta men te isto: es -
sas em pre sas es tão so man do um ca pi tal tão gran de
que fi ca rá mu i to di fí cil con se gui rem uma ren ta bi li da de 
por esse ca pi tal. Qu an do vier a cri se, elas se rão do a -
das a um pre ço in sig ni fi can te. Se uma em pre sa tem
um pa tri mô nio acu mu la do de R$1 bi lhão, esse pa tri -
mô nio só pode dar a ela R$120 mil de lu cro por ano.
To da via, se esse R$1 bi lhão é ven di do a R$50 mil, o
lu cro dos ad qui ren tes é 200 ve zes ma i or do que era
como pa tri mô nio na mão do Esta do. É isso que acon -
te ce. Não é má gi ca ne nhu ma! É sim ples men te uma
de pre ci a ção tão gran de que o ca pi tal que en tra e
com pra na ba cia nas al mas tem, ob vi a men te, em re -
la ção ao seu ca pi tal, uma taxa de lu cro mu i tas ve zes
ma i or do que aque la que o pa tri mô nio acu mu la do e
so ma do ren dia para o seu an ti go pro pri e tá rio, o Esta -
do bra si le i ro.

Não te nho bola de cris tal, mas isso eu es cre vi
em 1982 e se cha ma “Esta ti za ção, Pri va ti za ção e Cri -
se”, ou seja, na oca sião da cri se, que se apro fun dou,
o ca pi tal es ta ti za do e con ge la do nas em pre sas es ta -
ta is se ria do a do e pri va ti za do. Esta ti za ção, pri va ti za -
ção e cri se. A cri se che gou e aqui lo ocor reu. Hou ve a
do a ção, como essa que acon te ceu ago ra com os
Cor re i os e Te lé gra fos, de po is de in je tar mais esse ca -
pi tal de em prés ti mo ex ter no, para com prar o en xo val
da no i va, para ma quiá-la e en gor dá-la e de po is doá-la 
a pre ço de ba na na, como acon te ceu com to das as
ou tras em pre sas. E por que não apa re ce ram ou tros
com pra do res? 

Só para con clu ir o meu ra ci o cí nio, numa res -
pos ta a V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão. Não apa re -
ce ram com pra do res para vá ri as em pre sas, a tal
pon to que o BNDES, por in ter mé dio do Sr. Luiz Car -
los Men don ça de Bar ros e da D. Ele na Lan dau, que
era a en car re ga da da do a ção na que la oca sião, fez
o se guin te: o pró prio BNDES en trou como com pra -
dor de ações; ven di as as ações das em pre sas es ta -
ta is de um lado e com pra va de ou tro, na fal ta de
com pra do res. Isso re al men te ocor reu; como nós
sa be mos, o BNDES fi nan ci ou mu i tas des sas do a -
ções. E isso é um exa ge ro, um fu ror ex ter mi nan te
do pa tri mô nio pú bli co que não po día mos pre ver em
1982. Com o cor rer do tem po veio a se agra var ain -
da mais o pro ces so de do a ção e de pri va ti za ção do
Esta do bra si le i ro.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, 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 no bre 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, eu até não iria fa lar, mas 
em res pe i to à ver da de dos fa tos, em res pe i to aos co -
le gas e tam bém àque les que nos es tão as sis tin do,
de po is do apar te do Se na dor Edi son Lo bão, eu me vi
obri ga do a in ter vir. Pri me i ro, não é ver da de que a
Vale do Rio Doce nun ca te nha tido um lu cro su pe ri or a 
R$100 mi lhões quan do era es ta tal. O seu lu cro, em
1994, foi de R$450 mi lhões e , em 1995, foi de R$500
mi lhões. Po de rão di zer que ago ra ela lu cra R$1,1 bi -
lhão, R$1,2 bi lhão, R$1,5 bi lhões. 

Eu vou en ca mi nhar ao no bre Se na dor Edi son
Lo bão as no tas ta qui grá fi cas de uma re u nião con jun -
ta da Co mis são de Infra-estrutura e da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em que es ta vam pre sen tes o
en tão Pre si den te da Com pa nhia Vale do Rio Doce,
Fran cis co Schet ti no e o en tão Pre si den te do BNDES,
Edmar Ba cha. Essa re u nião se deu em 1995. Nela,
apre sen tei al guns da dos, com base nas in for ma ções
da pró pria Vale do Rio Doce, que fo ram dis tri bu í das
aos Srs. Se na do res. Em 1995, a Vale do Rio Doce
teve um lu cro de R$500 mi lhões. No en tan to, ela pa -
gou de amor ti za ção da sua dí vi da, par ti cu lar men te
de cor ren te da im plan ta ção do Pro je to Ca ra jás, U$600 
mi lhões. Os da dos da Vale do Rio Doce mos tra vam
que a evo lu ção des sa amor ti za ção apon ta va que, em
1998, o va lor que era de 900 mi lhões, em 1995, se ria
de ape nas 72 mi lhões. Então, mos trei – e não pre ci -
sa va ser pro fe ta para isso – que, à luz dos da dos da
pró pria Vale do Rio Doce, a sua pers pec ti va de lu cro,
in de pen den te men te de ser es ta tal ou pri va da, em
1997, 1998, 1999, su pe ra ria a mar ca de R$1 bi lhão.
Então isso não tem nada a ver com o fato de ela ser
es ta tal ou pri va da.

Mas há al gu mas ques tões in te res san tes nos
jor na is e nas re vis tas, di tas pelo pró prio Pre si den te do 
BNDES, Fran cis co Gros. Por exem plo, que a Vale do
Rio Doce pri va ti za da não tem es tra té gia de in ves ti -
men to e que, ape sar de ter sido pri va ti za da, o seu pa -
tri mô nio, os seus ati vos ti ve ram uma va lo ri za ção mu i -
to me nor do que os da Pe tro brás, que se man te ve es -
ta tal, mas se man te ve com es tra té gia de in ves ti men -
to. Por que isso ocor reu? Por que nes se pe río do a
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Com pa nhia Vale do Rio Doce, que ti nha en tre as suas 
gran des van ta gens uma po lí ti ca es tra té gi ca e de in -
ves ti men to, pri o ri zou a dis tri bu i ção de di vi den dos, o
que está sen do ques ti o na do por aque les que apon -
tam a fal ta de es tra té gia da Com pa nhia Vale do Rio
Doce, e di mi nu iu so bre ma ne i ra os in ves ti men tos de
uma sé rie de pro je tos que po de ri am es tar sen do de -
sen vol vi dos. Lem bro-me de que, em 1995, o gran de
tema dis cu ti do era o Pro je to Sa lo bo, uma par ce ria en -
tre a Com pa nhia Vale do Rio Doce, o BNDES e uma
em pre sa es tran ge i ra, e que foi es que ci do, no Esta do
do Pará, exa ta men te por que a Vale está, como es ta -
tal, pri vi le gi an do ape nas o lu cro rá pi do, o lu cro fá cil, a
la vra pre da tó ria, sem le var em con si de ra ção os in -
ves ti men tos e sem le var em con si de ra ção a sua ca -
pa ci da de es tra té gi ca para o des ti no do País.

Por que só ar re ca dou R$3,6 bi lhões, Se na dor
Edi son Lo bão? Por que o Go ver no, na que la oca sião,
op tou por um mo de lo de pri va ti za ção que ven dia ape -
nas pou co mais de 30% das ações, mas esse per cen -
tu al dava um con tro le aci o ná rio a quem as com pras se 
e isso fez com que as ou tras ações do Go ver no Fe de -
ral “mi cas sem”. Por isso não ven deu até hoje o res to,
quan do toda a ar gu men ta ção de que aque le mo de lo
ia pos si bi li tar uma ar re ca da ção ma i or para os co fres
pú bli cos, no en tan to, só ar re ca dou R$3,6 bi lhões. O
res to das ações “mi cou”, não con se guiu ven der, mo ti -
vo pelo qual ago ra o Go ver no Fe de ral está usan do do 
di re i to de in di car três pes so as para o Con se lho de
Admi nis tra ção.

Pi o res são as co i sas que ocor rem ago ra, à luz
do dia, em con se qüên cia das ar ru ma ções fe i tas.

A Re vis ta Épo ca, há quin ze dias, mos trou a
pos si bi li da de de o Sr. Pio Bor ges, que era Pre si den te
do BNDES e que foi o su ces sor da Srª Ele na Lan dau
no mo de lo de pri va ti za ção, ter vi a bi li za do re cur sos do 
BNDES para ca pi ta li zar o Invest Va le, Fun do dos fun -
ci o ná ri os para a com pra de par te das ações.

Ago ra, o Sr. Pio Bor ges, na con di ção de fun ci o -
ná rio do Na ti ons Bank, ocu pa rá um car go no Con se -
lho de Admi nis tra ção da Com pa nhia Vale do Rio
Doce, exa ta men te em fun ção do voto do Invest Va le.
Ele fez a fa mo sa cor te sia com o cha péu dos ou tros:
na con di ção de Pre si den te do BNDES, uti li zou di nhe i -
ro pú bli co para ca pi ta li zar um fun do de in ves ti men to
pri va do e de po is co brar a con ta, para vi a bi li zar o seu
as sun to.

Essas são as his tó ri as da pri va ti za ção da Com -
pa nhia Vale do Rio Doce. Esses são os fa tos. Os da -
dos mos tram que o pro ces so, na ver da de, não foi tão
cor-de-rosa como dis se o Se na dor Edi son Lo bão.

Sr. Pre si den te, para en trar no pon to em dis cus -
são, que ro le van tar uma ques tão de or dem ou um es -
cla re ci men to. Esta mos vo tan do um em prés ti mo para
os Cor re i os. O Se na dor Ro ber to Re quião fez um
ques ti o na men to a res pe i to do re la tó rio, onde não há a 
de fi ni ção das ta xas dos em prés ti mos. Re al men te não 
há. Está aqui ex pres so: “Taxa ba se a da na CIRR –
Com mer ci al... a ser fi xa da na data...”.

Eu gos ta ria de ob ter es cla re ci men tos do Re la tor 
da ma té ria a res pe i to do pon to ques ti o na do pelo Se -
na dor Ro ber to Re quião. Não po de mos vo tar uma ma -
té ria em ple ná rio, em re gi me de ur gên cia, quan do um
Par la men tar – no caso, o Se na dor Ro ber to Re quião – 
le van ta uma ques tão im por tan tís si ma so bre ta xas do
em prés ti mo, ela não é res pon di da pelo Re la tor e  o
Se na do vota a ma té ria.

Peço que o Re la tor se ma ni fes te a res pe i to da
ques tão abor da da pelo Se na dor Re quião, sob pena
de o Ple ná rio não po der vo tar essa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor José Edu ar do Du tra, essa ma té ria já
pas sou pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
veio ao ple ná rio. Como o Re la tor des se Pro je to de
Re so lu ção, Se na dor Wel ling ton Ro ber to, não se en -
con tra pre sen te nes te exa to mo men to para dar os es -
cla re ci men tos que V. Exª re quer, pro po nho que a ma -
té ria seja so bres ta da para que pos sa ser vo ta da
como o úl ti mo item da pa u ta. Caso o Re la tor não com -
pa re ça, adi a re mos a vo ta ção da ma té ria para a ses -
são de ama nhã.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Item 2:

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 61, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que dá
nova re da ção aos §§ 2º e 3º do art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (Di re i tos Po lí ti cos),
ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Car los Wil son, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ, com
al te ra ção pos te ri or apro va da pela re fe ri da
Co mis são.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
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durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em
fase de discussão, em primeiro turno, quando
poderão ser oferecidas emendas, assinadas por, no
mínimo, um terço da composição do Senado.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr.
1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 2-PLEN

Dê-se aos §§ 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tu i ção,
ob je to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 61,
de 1999, a se guin te re da ção:

“§ 2º Não po dem ana li sar-se como ele -
i to res os cons cri tos, du ran te o pe río do de
ser vi ço mi li tar obri ga tó rio, e os es tran ge i ros, 
sal vo, na for ma da lei e sob con di ção de re -
ci pro ci da de, os do mi ci li a dos no Bra sil, para
fins de ele i ções mu ni ci pa is.(NR)

§ 3º .......................................................
I – a na ci o na li da de bra si le i ra, ex ce to

para o car go de ve re a dor, ao qual, me di an te 
re ci pro ci da de, pode se can di da tar o es tran -
ge i ro do mi ci li a do no Bra sil;"(NR)

Jus ti fi ca ção

Pa re ce-me bas tan te lou vá vel, num país como o
Bra sil, que se for mou à base da imi gra ção, o de se jo
de con ce der um mí ni mo de ca pa ci da de ele i to ral ati va
e pas si va aos es tran ge i ros, que ado ta ram o Bra sil
como pá tria e têm nele o seu do mi cí lio e a sede de
seus ne gó ci os.

Con si de ro, po rém, que tal be ne fí cio não deva
ser pro di ga li za do de modo in con di ci o nal, sem que se
exi ja o re qui si to da re ci pro ci da de a fa vor do bra si le i ro
em con di ções se me lhan tes no ex te ri or.

Te mos vis to, mo de ra da men te, que são qua se
sem pre des van ta jo sos em re la ção aos nos sos pa trí ci -
os as ten ta ti vas de tra ta men to iso nô mi co e igua li tá rio
que te mos ou tor ga do aos es tran ge i ros, que mu i tas
ve zes ca e cem da bi la te ra li da de ne ces sá ria e se apre -
sen tam com pri vi lé gi os de mão úni ca. Exem plos des -
sa de fa sa gem en con tra mos até mes mo em Por tu gal,
onde os bra si le i ros nem sem pre re ce bem o tra ta men -
to ju rí di co que lhes é de vi do por tex tos con ven ci o na is.

Sei que para os po vos do Novo Mun do e, so bre tu -
do, os da Amé ri ca La ti na, exi gên cia de re ci pro ci da de
tem sido vis ta com maus olhos e como prá ti ca ta liô ni ca
que não faz par te de nos sos cos tu mes mais an ti gos.

Mas é ine gá vel que os tem pos mu da ram e o re -
nas ci men to dos di re i tos ci vis, isto é, da que les que só
se con ce dem aos na ci o na is, re pre sen ta um fe nô me -

no atu al em mu i tos pa í ses de sen vol vi dos e, por isso,
não é con ve ni en te con ce der aos es tran ge i ros os ne -
ces sá ri os e in con tes tá ve is di re i tos hu ma nos de vo tar
e ser vo ta do, sem que a con tra par ti da de seus pa í ses
de ori gem ga ran ta di re i tos se me lhan tes aos emi gran -
tes bra si le i ros.

Impõe-se, as sim, o aca ta men to da pre sen te
Emen da.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Sér -
gio Ma cha do – Ge ral do Melo – La u ro Cam pos –
Iris Re zen de – Edu ar do Su plicy – Ma ria do Car mo
Alves – Anto nio Car los Va la da res – He lo í sa He le -
na – Pe dro Si mon – Lu zia To le do – Ca los Wil son –
Hugo Na po leão – Jo nas Pi nhe io – José Ro ber to
Arru da – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Ro meu
Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Edu ar do Du tra – Ade mir
Andra de – Ro me ro Jucá – Ge ral do Cân di do – Car -
los Be zer ra – Artur da Tá vo la – Re nan Ca lhe i ros .

EMENDA Nº 3-PLEN

Dê-se ao § 2º do art. 14 a se guin te re da ção:

“Art. 14. ................................................

..............................................................
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to -

res os cons cri tos, du ran te o pe río do de ser -
vi ço mi li tar obri ga tó rio, e os es tran ge i ros,
sal vo, na for ma da lei e ob ser va do tra ta do
que ga ran ta re ci pro ci da de, os re si den tes e
os do mi ci li a dos na Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil há, no mí ni mo, oito anos, para fins de
ele i ções mu ni ci pa is.

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

Jus ti fi ca ção

Tal como en fa ti za do pelo ilus tre au tor da pro -
pos ta, não pode o Esta do bra si le i ro per ma ne cer in di -
fe ren te à ne ces si da de de dar voz e voto às gran des
cor ren tes mi gra tó ri as que vêm vi ver sob sua ju ris di -
ção.

O pro po nen te traz à ba i la o exem plo eu ro peu, e
ob ser va que a evo lu ção dos acor dos de in te gra ção em
que é par te a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil po de rá, em
fu tu ro pró xi mo, nos con fron tar com a ne ces si da de de
con ces são de di re i tos po lí ti cos aos ori gi ná ri os do Mer co -
sul.

É cor re to evo car o exem plo eu ro peu. Cum pre
ob ser var, to da via, que, na União Eu ro péia, a ga ran tia
do re fe ri do di re i to po lí ti co está pre vis to em tra ta do,
ato em que é ine ren te a idéia da re ci pro ci da de.

Ade ma is, nos tex tos cons ti tu ci o na is de di ver sos 
pa í ses da Eu ro pa, as cláu su las que ga ran tem di re i tos 
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po lí ti cos a es tran ge i ros es tão acom pa nha das da exi -
gên cia de re ci pro ci da de, a ser es ta be le ci da por meio
de tra ta do in ter na ci o nal.

Ante o ex pos to, pro põe-se emen da que, a par
de pre ser var o tex to ado ta do na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, in clui a exi gên cia de re ci -
pro ci da de, a ser es ta be le ci da por meio de tra ta do in -
ter na ci o nal.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – José
Ro ber to Arru da – Lu zia To le do – Ber nar do Ca bral
– Ro meu Tuma – He lo í sa He le na – Lú cio Alcân ta ra 
– Ra mez Te bet – José Edu ar do Du tra – Iris Re zen -
de – Djal ma Bes sa – Sér gio Ma cha do – Pe dro Si -
mon – Edu ar do Su plicy – Agne lo Alves – Ro me ro
Jucá – Edi son Lo bão – Jef fer son Pé res – Mo za ril -
do Ca val can ti – José  Alen car  – Re nan Ca lhe i ros – 
Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – José Agri pi no – Já der
Bar ba lho – Gil van Bor ges – Anto nio Car los Va la -
da res - Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são. 

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta de Emen -
da Cons ti tu ci o nal e das emen das.

Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao emi nen te
Se na dor Álva ro Dias.

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, não dis cu ti rei hoje as emen das apre -
sen ta das. No en tan to, já que na pri me i ra ses são de
dis cus são ex pus as ra zões que nos le va ram a apre -
sen tar essa pro pos ta, que ro fa zer re fe rên cia a uma
nota pu bli ca da hoje no Cor re io Bra zi li en se, na co lu -
na do jor na lis ta Ari Cu nha. 

“Ori gem
Tal vez pelo nú me ro de es tran ge i ros do

Pa ra ná, o Se na dor Álva ro Dias te nha sido in -
flu en ci a do a apre sen tar pro je to per mi tin do
que eles se can di da tem a ve re a dor e pos sam, 
tam bém, vo tar nas nos sas ele i ções. A pro po -
si ção é es drú xu la, ain da mais indo bus car re -
fú gio ju rí di co no que acon te ce na Uni da de
Eu ro péia, com a qual nada te mos a ver.”

Antes de res pon der a essa afir ma ção do jor na -
lis ta Ari Cu nha, leio cor res pon dên cia da Srª Sa bi ne
Platt ner en de re ça da a ele, com có pia a mim en vi a da
em meu en de re ço ele trô ni co:

“Pre za do Ari Cu nha, com re fe rên cia à
nota “Ori gem”`, pu bli ca da em sua co lu na no
“Cor re io Bra zi li en se” de hoje, gos ta ria de di -
zer que a ex pres são “pro po si ção es drú xu la”

não con tri bu iu, na mi nha opi nião, para uma
dis cus são ob je ti va do as sun to.

Ale mã, moro no Bra sil há mais de dez
anos. Moro, por que amo este País, por que
amo o seu povo. Aqui, te nho a mi nha fa mí lia,
bra si le i ra, aqui, tra ba lho (no Go et he Cen ter) e 
con tri buo as sim para o de sen vol vi men to do
Bra sil, por mais mo des ta que esta con tri bu i -
ção seja. Con tri buo bas tan te pa gan do im pos -
to, ten do um re tor no mu i to li mi ta do – nis to,
sou igual a qual quer bra si le i ro.

Como qual quer bra si le i ro, sou afe ta da
di re ta men te pe las de ci sões po lí ti cas dos go -
ver nan tes, prin ci pal men te dos go ver nan tes
lo ca is. Sin to-me ci da dã de Bra sí lia, ci da de
que amo, mas não pos so in flu en ci ar em
nada nos seus des ti nos? Por que não? Que
pe ri go é que meu voto apre sen ta ria? Ame a -
ça ria a so be ra nia bra si le i ra?

Não falo nem no fato de que há pa í ses
onde mo ra do res per ma nen tes de na ci o na li da -
de es tran ge i ra po dem até se tor nar fun ci o ná ri -
os pú bli cos, des de que te nham a com pe tên -
cia, le al da de ao país e ido ne i da de com pro va -
das. Se su ge ris se isso, res pon de ri am que
que ro ti rar dos bra si le i ros os já es cas sos em -
pre gos. Não que ro! Qu e ro ape nas po der vo -
tar. Se ria um pri me i ro pas so. De po is, po -
der-se-ia dis cu tir a pos si bi li da de de os es tran -
ge i ros po de rem ser ele i tos, em ní vel lo cal.

Tudo bem que não te mos nada a ver
com a União Eu ro péia — tam bém acho que
não cabe o Se na dor Álva ro Dias jus ti fi car o
pro je to dele so men te com o ar gu men to de
que os eu ro pe us fi ze ram as sim e, por isso,
te mos que fa zer as sim tam bém. (Te nho cer -
te za de que ele tem ou tros ar gu men tos para 
sus ten tar a pro pos ta dele.) Mas acre di to ser 
um fato que os es tran ge i ros re si den tes no
Bra sil, os que têm vis to per ma nen te, di ga -
mos, têm uma con tri bu i ção im por tan te para
este País e de ve ri am po der ter voz, pelo
me nos, na po lí ti ca lo cal. Ain da mais nes te
mun do glo ba li za do!

Acre di to que na Ale ma nha, no Bra sil
ou em qual quer ou tro lu gar do mun do, a dis -
cri mi na ção pela ori gem de ve ria ser com ba ti -
da tan to quan to a dis cri mi na ção pela cor,
pela re li gião, con tra a mu lher etc.

Aten ci o sa men te,
Sa bi ne Platt ner
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Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, des ne ces sá rio
se ria, por tan to, uma res pos ta des ta tri bu na ao jor na -
lis ta Ari Cu nha. A Srª Sa bi ne Platt ner, com sa be do ria,
vi vên cia, ex pe riên cia de es tran ge i ra que ama o nos so 
País, res pon deu me lhor do que eu po de ria res pon der.

Res pe i to sa men te, ape nas que ro di zer ao jor na -
lis ta Ari Cu nha que, se S. Sª me ti ves se hon ra do com
um te le fo ne ma ape nas, te ria eu re me ti do a ele a jus ti -
fi ca ti va da nos sa pro pos ta e, mais que isso, a bri lhan -
te de fe sa que meus Pa res, os Srs. Se na do res, fi ze -
ram na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e nas pri me i ras ses sões de dis cus são, aqui, no
ple ná rio do Se na do Fe de ral. To dos apre sen tan do ra -
zões in te li gen tes para que o nos so País pro mo va
esse avan ço cons ti tu ci o nal.

Se ci tei a Co mu ni da de Eu ro péia, fi-lo como ilus -
tra ção, como ci tei tam bém a pri me i ra cons ti tu i ção so -
ci a lis ta, como ci tei ain da os es ta dos em que, nos
Esta dos Uni dos, já se con fe riu esse di re i to a ele i to res
es tran ge i ros. E, evi den te men te, as ra zões que apre -
sen ta mos não se ala van cam ape nas na ex pe riên cia
de ou tros po vos, de ou tros pa í ses, ain da que es tas
tam bém se jam úte is à nos sa re fle xão. Elas se sus ten -
tam na nos sa re a li da de, so bre tu do, nas tra di ções li -
be ra is do povo bra si le i ro, que apren deu e en si na a
aco lher bem os que es co lhem a nos sa Pá tria para vi -
ver e que ofe re cem essa con tri bu i ção no tá vel para a
for ma ção de uma cul tu ra mun di al, de uma plu ri cul tu -
ra, com a mis ci ge na ção dos po vos, com a mi gra ção,
es pe ci al men te em tem pos mo der nos, com a glo ba li -
za ção da eco no mia; con tri bu i ção esta que se faz
cada vez mais im por tan te para o de sen vol vi men to do
País.

Nos so pro je to tem a pre ten são des sa in te gra -
ção. Não  bas ta, con tu do, o dis cur so pela in te gra ção la -
ti no-americana ou da in te gra ção dos mais di ver sos po -
vos do mun do; é pre ci so que, a par tir des sa ma ni fes ta -
ção de von ta de po lí ti ca, pos sa se ofe re cer re al men te
àque les que aqui vi vem a con vic ção de que são aco lhi -
dos da me lhor for ma pos sí vel, po den do, in clu si ve, se in -
te grar de for ma ab so lu ta à co mu ni da de que es co lhe ram 
para fi xar re si dên cia. Não bas ta exi gir de les o cum pri -
men to dos de ve res cons ti tu ci o na is; é pre ci so ga ran -
tir-lhes os di re i tos fun da men ta is. E o voto é um di re i to
hu ma no, fun da men tal e uni ver sal, que in te gra o exer cí -
cio da ci da da nia na co mu ni da de onde se vive, ofe re -
cen do a opor tu ni da de da par ti ci pa ção po lí ti ca, im pres -
cin dí vel para que exer ça in fluên cia nas de ci sões de im -
por tân cia, so bre tu do na que las que di zem res pe i to à
vida das pes so as: as po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a
edu ca ção, a sa ú de, a ha bi ta ção, o em pre go etc.

Sr. Pre si den te, te re mos ain da a opor tu ni da de
de ana li sar as emen das apre sen ta das; to da via, fiz
ques tão, no dia de hoje, de tra zer o de po i men to des -
sa se nho ra de ori gem ale mã, que vive em nos so país
e que ma ni fes ta, com sa be do ria, a im por tân cia do
efe i to in te gra dor do voto para que os es tran ge i ros,
que já con tri bu em de for ma va li o sa com o nos so País, 
pos sam con tri bu ir ain da de ma ne i ra mais in te li gen te
com a sua pre sen ça afir ma ti va nas de ci sões po lí ti cas, 
a par tir do Mu ni cí pio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ti nua em dis cus são a ma té ria. 

Tem 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 re i te rar o apo io à ini ci a ti va do Se na dor Álva -
ro Dias, que, des ta ma ne i ra, con fe re a to dos os es -
tran ge i ros que es co lhe ram o Bra sil como sua ter ra o
di re i to de, pelo me nos, es ta rem in flu en ci an do nas de -
ci sões da co mu ni da de em que vi vem.

São mu i tos os es tran ge i ros que, como a se nho ra
men ci o na da pelo Se na dor Álva ro Dias, na ver da de, tor -
na ram-se bra si le i ros, es tan do aqui pre sen tes e dan do
de si, con tri bu in do para a cri a ção de nos sa ri que za, in -
te ra gin do em vá ri os se to res da vida na ci o nal.

A pro po si ção, por tan to, é mais do que jus ta –
aliás, já re a fir ma da em ou tros pa í ses –, fa zen do com
que ve nham es ses es tran ge i ros a ter o di re i to de vo -
tar nas ele i ções mu ni ci pa is. Assim, dou todo o apo io à 
ini ci a ti va de pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção do
Se na dor Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a dis -
cus são da ma té ria terá pros se gui men to na pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Item 3:

Pri me 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 n.º 57, de 1995, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que al te -
ra dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos aos
li mi tes má xi mos de ida de para a no me a ção
de ma gis tra dos e mi nis tros de tri bu na is e
para a apo sen ta do ria com pul só ria do ser vi -
dor pú bli co em ge ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 267, de
1996, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin c o
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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –

Peço a pa la vra para dis cu tir, 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 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, a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon é in te li gen te e 
opor tu na. Não po de mos de pre ci ar in te li gên ci as hu -
ma nas com a equa ção de Jan Tín ber gen, por exem -
plo, que de pre cia nos de pó si tos os ma te ri a is es to ca -
dos. O li mi te de apo sen ta do ria e de pos si bi li da de de
no me a ção para car gos de mu nus pu bli cus é ex tra -
or di na ri a men te ba i xo. Não tro ca ria os ca be los en ca -
ne ci dos do Se na dor Pe dro Si mon pela agi li da de de
le brel do De pu ta do Jair Bol so na ro. Não é a ida de que
de fi ne a qua li da de da par ti ci pa ção. Ao con trá rio, o
mun do tem sido di ri gi do com acer to por pes so as ido -
sas: falo de Fran ço is Mit ter rand, de Mao Tse-tung, da
par ti ci pa ção de pes so as de se ten ta anos, ou mais,
nos tri bu na is su pe ri o res de di ver sos pa í ses. A pro -
pos ta é pro ce den te e o tra ta men to de ob so les cên cia
à in te li gên cia hu ma na es ta be le ci do por li mi tes de ida -
de não tem o me nor ca bi men to. 

É opor tu na, é im por tan te, é ne ces sá ria e tem o
meu apo io a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra, para dis cu tir a ma té ria, 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, não vou fa zer ca va lo de 
ba ta lha em cima da pre li mi nar que vou le van tar, mas
con si de ro que seja um pou co ques tão de bom sen so.

Esta ma té ria foi apro va da na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia em maio de 1996.
Em 1997, foi apre sen ta do um re que ri men to de so -
bres ta men to da ma té ria, sob a ar gu men ta ção de que
es ta va em dis cus são na Câ ma ra dos De pu ta dos o
pro je to de Re for ma do Ju di ciá rio. Na oca sião, ale -
gou-se que a Re for ma iria para as ca len das, não se
sa bia quan do iria che gar. Era um ar gu men to pro ce -
den te que pos si bi li tou a re je i ção do re que ri men to. O

pro ble ma é que isso ocor reu em 1997 e, nes se pe río -
do todo, a PEC não veio para o Ple ná rio. Se os ar gu -
men tos para re je i tar o re que ri men to de so bres ta men -
to pro ce di am à épo ca em que foi apre sen ta do ini ci al -
men te, em 1997, sin ce ra men te con si de ro que não
pro ce dem mais. A Re for ma do Ju di ciá rio já foi vo ta da
em pri me i ro tur no na Câ ma ra dos De pu ta dos, fal ta
ape nas a vo ta ção em se gun do tur no.

Lem bro que, re cen te men te, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do so bres -
tou a ma té ria – se não me en ga no, do Se na dor Ro -
ber to Re quião, so bre con tro le ex ter no – sob a ale ga -
ção de que o pro ces so já está adi an ta do na Câ ma ra.
Embo ra em 1997 os ar gu men tos não va les sem, nes -
te mo men to não vejo mu i to sen ti do em dis cu tir não só
essa ma té ria.

No mé ri to, sou con tra a pro pos ta do Se na dor
Pe dro Si mon e a fa vor da pro pos ta do Se na dor Ade -
mir Andra de. Aguar dou-se três anos – na que la épo -
ca, nin guém po dia pre ver quan do a Re for ma do Ju di -
ciá rio che ga ria -, mas ago ra já foi vo ta da em pri me i ro
tur no na Câ ma ra dos De pu ta dos, fal ta ape nas a vo ta -
ção em se gun do tur no. De po is, será re me ti da a esta
Casa e os pro je tos po de rão ser in se ri dos.

Não sei se pre ci so fa zer um re que ri men to for -
mal, mas em con so nân cia com de ci sões re cen tes da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre
pro je tos des sa na tu re za, o bom sen so se ria que o Se -
na do so bres tas se a ma té ria. É la men tá vel que esta
PEC não te nha sido in se ri da na Ordem do Dia nes ses 
três anos. Em 1997, foi re je i ta do o re que ri men to de
so bres ta men to e a ma té ria não foi in clu í da na Ordem
do Dia. La men ta vel men te, hoje, es ses ar gu men tos
são pro ce den tes, por que pa re ce que ago ra a Re for -
ma vem para cá.

Então, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de le van tar a
pre li mi nar. Se for pre ci so, faço um re que ri men to. O
pro ble ma é que não há quo rum, mas pos so apre sen -
tá-lo em ou tra ses são em que haja nú me ro para vo ta -
ção. Os pró xi mos três itens da pa u ta são in clu si ve
cor re la tos. Fui in for ma do pela Mesa que hou ve um re -
que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon para co lo car na
Ordem do Dia a PEC de S. Exª. Entre tan to, como ha -
via duas em cor re la ção, a Mesa pa u tou as três.

Pen so que o bom sen so apon ta ria para so bres -
tar a ma té ria, aguar dan do a vin da da Re for ma do Ju -
di ciá rio. Po de ría mos até es ta be le cer um pra zo, se for
pre ci so. Não vou apre sen tar hoje o re que ri men to,
ten do em vis ta a fal ta de quo rum para ser vo ta do.
Como ha ve rá cin co dias para dis cus são, po de re mos
de ci dir so bre a pre li mi nar em ou tra ses são.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor José Edu ar do Du tra, caso V. Exª en vi -
as se o re que ri men to de so bres ta men to à Mesa, ele
só po de ria ser vo ta do ama nhã. É ne ces sá rio o pa re -
cer da CCJ. Por tan to, a ma té ria con ti nu a rá na Ordem
do Dia e V. Exª terá o en se jo de, caso que i ra, fa zê-lo
opor tu na men te.

De qual quer ma ne i ra, o re que ri men to de so -
bres ta men to terá que ir à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Só gos ta ria de um es cla re ci men to: deve ter o
pa re cer da CCJ so bre o re que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre o re que ri men to de so bres ta men to. Te mos aqui o
re que ri men to do emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, so -
li ci tan do a apre ci a ção da sua Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Gos ta ria que V. Exª es cla re ces se como é o pro -
ce di men to. Esta ma té ria fi ca rá em dis cus são por cin -
co dias. Se eu apre sen to o re que ri men to, este irá à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ou o
pa re cer é dado em ple ná rio so bre o re que ri men to de
so bres ta men to. Gos ta ria só de um es cla re ci men to
so bre o pro ce di men to, caso eu re sol va apre sen tar o
re que ri men to de so bres ta men to em ou tra ses são,
que não na de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Lido
o re que ri men to de so bres ta men to, ele será en ca mi -
nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, que pro fe ri rá pa re cer so bre o re que ri men to. A
ma té ria, evi den te men te, sa i rá da Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A ma té ria sai da Ordem do Dia só com a apre -
sen ta ção do re que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Até
que haja pa re cer da CCJ.

A ma té ria con ti nua em dis cus são.(Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra para

dis cu tir, 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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Item 4:

Pri me 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 7, de 1999, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra 
o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras 

pro vi dên ci as (al ter nân cia de no me a ções en tre 
pes so as do sexo mas cu li no ou fe mi ni no para
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo -
rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, 
que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

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 c o
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 1/3, no mí ni mo, da com -
po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e da emen da.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, 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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Item 5:

Pri me 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 63, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que dá
nova re da ção ao in ci so II e à alí nea “b” do
in ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (apo sen ta do ria ba se a da em pa râ -
me tros etá ri os), ten do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, com abs ten ções dos Se na -
do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

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 apre -
sen ta das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.
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Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são em con jun to da pro pos ta e das emen das.

Em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -
são terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de 1999 (nº
747/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Cul tu ra II FM de Po ços de Cal das
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge ra -
is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 736, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em discussão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª.
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, ja ma is iria me con tra por à
apro va ção da re no va ção da per mis são ou tor ga da à
Rá dio Cul tu ra de Po ços de Cal das, prin ci pal men te
por ser re co men da da pelo ilus tre Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra. Mas apro ve i to a opor tu ni da de - numa in dis ci -
pli na par la men tar de um mi nu to, por que a pa la vra
“cul tu ra” me fez lem brar o nos so Ra fa el Gre ca,
ex-Ministro do meu Esta do, de fen di do nes te ple ná rio,
com tan ta ener gia, pelo PFL – para in da gar: onde
está o PFL que aban do nou o nos so Mi nis tro, o qual,
de mi ti do, não teve opor tu ni da de de apre sen tar pu bli -
ca men te de fe sa? E um De pu ta do Fe de ral por Mi nas
Ge ra is, Car los Mel les, mela to das as co me mo ra ções
dos 500 Anos, de sa u to ri zan do e des mo ra li zan do o
en tão Mi nis tro Gre ca. E as hos tes pe fe lis tas não se
ma ni fes ta ram no ple ná rio do Se na do.

Di zia eu hoje pela ma nhã ao Se na dor Edi son
Lo bão: “Se na dor, onde está a sua pa la vra vi bran te e a 
ma ra vi lho sa al ca téia dos lo bi nhos do PFL a de fen der
o ex-Ministro, que se en con tra hoje aban do na do e re -

le ga do a um ter ce i ro e quar to pla no?” Cha mo o PFL à
co la ção e que ro ver nes te ple ná rio a co ra jo sa de fe sa
dos atos do ex-Ministro e a con tra po si ção ao De pu ta -
do Car los Mel les, que mela tudo o que foi fe i to an te ri -
or men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Com
a pa la vra a emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, quan to aos itens 6 e 7 da pa u ta,
pe los mo ti vos não dos lo bos ou das cha pe u zi nhos
ver me lhos, mas pe las ra zões dis cu ti das an te ri or men -
te, o Blo co está li be ra do para vo tar, em bo ra o PT ori -
en te a abs ten ção, res pe i tan do o voto do Se na dor
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 109, de
1999.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com a abs ten ção do Blo co, ex ce to o
Se na dor Tião Vi a na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 109, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te

  PARECER Nº 500, 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 109, de 1999 (nº 747, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra  apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de 1999 (nº
747, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o Ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Cul tu ra
II FM de Po ços de Cal das Ltda, para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia  mo du la da na
ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho –
Ca sil do Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 500, 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.

DECRETO LEGISLATIVO Nº  ,DE 2000

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Cul tu ra II FM de Po ços
de Cal das Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Po ços de Cal das
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 475, de 26 de no vem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 19 de de zem bro de 1990, a
per mis são ou tor ga da a “Cul tu ra II FM de po ços de
Cal das 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 Po ços de Cal das, 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 publ ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 Sra s 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 (Car los Pa tro cí nio) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 1999 (nº 
26/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Pre si den te Ven ces lau 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 Pre si den te Ven -
ces lau, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 902, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:

Se na dor Gil vam Bor ges, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em discussão o projeto em turno único.
(Pausa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com abs ten ção do Blo co, com ex ce -

ção do emi nen te Se na dor Tião Vi a na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 181, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te

PARECER Nº 501, 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 181, de 1999 (nº 26, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 1999 (nº
26, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a con ces são da Rá dio Pre si den te
Ven ces lau 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 Pre si den te Ven -
ces lau, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho –
Ca sil do Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 501, 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

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2000

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Pre si den te Ven ces lau
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
Pre si den te Ven ces lau, Esta do de São Pa -
u lo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, 2 de abril de 1998, que re no va por dez anos, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são de
“Rá dio Pre si den te Ven ces lau 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 Pre si den te Ven -
ces lau, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 Sra s 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 (Car los Pa tro cí nio) –

Item 8:

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 54, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra, que dis põe so bre a con ces são do 
se gu ro-desemprego aos tra ba lha do res da
pes ca, du ran te o pe río do de de fe so, e dá
ou tras pro vi dên ci as , ten do

Pa re cer sob nº 447, de 2000, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Melo, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

São li das as se guin tes:

  EMENDA Nº 1-PLEN

Acres cen te-se ao § 3º do art. 1º do pro je to a se -
guin te re da ção:

“§ 3º O va lor do be ne fí cio será de um
sa lá rio-mínimo men sal, du ran te todo o pe -
río do do de fe so, in clu si ve nos ca sos de
pror ro ga ção des se pe río do, ve da do a sua
per cep ção cu mu la ti va com o be ne fí cio pre -
vis to na Lei nº 7.998, de 1990.”

Jus ti fi ca ção

O ob je to da pre sen te emen da é fa zer a de vi da
jus ti ça aos be ne fi ci a dos do se gu ro-desemprego, uma 
vez que é co mum o go ver no fe de ral, atra vés de nor -
ma in fra-legais, fi xar que o be ne fí cio do se gu -
ro-desemprego de vi da aos pes ca do res du ran te o de -
fe so só se rão pa gas du ran te três ou qua tro me ses,
en quan to que fixa o pe río do de de fe so em mais de
qua tro me ses e mu i tas ve zes ocor re a ne ces si da de
de se pror ro gar o pra zo do de fe so.

É sem pre bom lem brar que o se gu -
ro-desemprego dos pes ca do res é de vi do em vir tu de
da pro i bi ção do exer cí cio da ati vi da de de pes ca du -
ran te o pe río do da re pro du ção, isto é, tra ta-se de uma 
im po si ção le gal ao exer cí cio de uma ati vi da de lí ci ta,
de pa ra li za ção tem po rá ria da ati vi da de eco nô mi ca,
cujo fito é a lou vá vel pre ser va ção do meio am bi en te e
es pé ci es aquá ti cas e de man gues.

Assim, em face des sa par ti cu la ri da de de pro i bi -
ção tem po rá ria do tra ba lho por de ter mi na ção es ta tal,
o se gu ro-desemprego dos pes ca do res deve di fe ren -
ci ar-se das de ma is re gras des se be ne fí cio, mo ti vo
pelo qual, se o pró prio Esta do pror ro gou o pra zo de
pro i bi ção do exer cí cio da pes ca, nada mais jus to do
que não mi li tar o re ce bi men to do be ne fí cio ao pe río do 
ini ci al men te fi xa do.

Aliás, como for ma mes mo de ga ran tir a efi cá cia
do ob je ti vo de pro te ção ao meio am bi en te e pre ser va -
ção das es pé ci es, ou seja, o de pro i bir a pes ca du ran -
te o pe río do de re pro du ção das es pé ci es, mis ter se
faz ga ran tir a sub sis tên cia da que les que são pes ca -
do res ar te sa na is e so bre vi vem, evi den te men te, da
pes ca.

Com base nes ses só li dos ar gu men tos é que
peço apo io dos meus Pa res. – Se na dor Ade mir
Andra de PSB/PA.

 E MENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se à par te fi nal do § 4º do art. 1º do
pro je to a se guin te re da ção:

“§ 4º O pe río do de pro i bi ção da ati vi  -
da de pes que i ra é o fi xa do pelo Insti tu to do
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is – Iba ma, em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre a cuja cap tu ra o
pes ca dor se de di que, pu bli ca da com an te -
ce dên cia mí ni ma de qua ren ta e cin co dias
do iní cio da vi gên cia do de fe so.”

Jus ti fi ca ção

A re for ma ad mi nis tra ti va pro mo vi da pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 19/98 ins cul piu em nos sa Cons ti -
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tu i ção Fe de ral o prin cí pio da efi ciên cia, de for ma a de -
ter mi nar que o Esta do bra si le i ro atue de for ma po si ti -
va no exer cí cio de suas fun ções, le van do em con si -
de ra ção a ga ran tia ple na dos di re i tos dos ci da dãos e
o bom fun ci o na men to da má qui na es ta tal como fa tor
que evi ta pre ju í zos eco nô mi cos.

Assim, é in ques ti o ná vel o ab sur do com que o
Go ver no fe de ral vem ge ren ci an do o se gu -
ro-deseprego dos pes ca do res na épo ca do de fe so.
Sim ples men te a pró pria Admi nis tra ção Pú bli ca não
fixa o pe río do de fe so com an te ce dên cia mí ni ma e há -
bil para que ela mes ma pro ces se os trâ mi tes de ha bi -
li ta ção e pa ga men to do be ne fí cio aos pes ca do res ar -
te sa na is, fa zen do com que mu i tas ve zes o de fe so
seja fi xa do para ter iní cio nos pró xi mos dias ou se ma -
nas, mas em tem po ir re al para que se pro ce da o pa -
ga men to des se be ne fí cio.

Não são pou cos os pes ca do res que so men te
irão re ce ber o se gu ro-desemprego nas pro xi mi da des
de fin dar o pe río do do de fe so, ten do pas sa do por to -
das as pri va ções quan do mais ne ces si ta va do be ne fí -
cio.

Por tan to, o que se pro cu ra aqui é do tar a Admi -
nis tra ção Pú bli ca de efi ciên cia, mo ti vo pelo qual se
exi gi rá que o Iba ma, ór gão res pon sá vel pelo es ta be -
le ci men to do pra zo do de fe so, di vul gue com an te ce -
dên cia mí ni ma de qua ren ta e cin co dias a seu ato que
fixa o pe río do do de fe so, pos si bi li tan do tem po ra zoá -
vel para que se pro ces se to dos os trâ mi tes de li be ra -
ção dos re cur sos do be ne fí cio, des de o re que ri men to
do pes ca dor in te res sa do, até o em pe nho e pa ga men -
to do be ne fí cio.

Esse, por tan to, é o mo ti vo que jus ti fi ca ple na -
men te a apro va ção da pre sen te emen da, res ga tan do
a jus ti ça e o tra ta men to eqüâ ni me que me re ce a ma -
té ria. – Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
dis cus são o Subs ti tu ti vo e as Emen das, em tur no su -
ple men tar. (Pa u sa.)

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, o Bra sil é um País que pos sui uma
das ma i o res cos tas ma rí ti mas do mun do. To da via,
não te mos or ga ni za da uma fro ta pes que i ra em nos so
País. Em al guns ca sos até im por ta mos pe i xe de pa í -
ses da Amé ri ca do Sul.

No Ma ra nhão, Sr. Pre si den te, dis po mos de
apro xi ma da men te de 300 mil pes ca do res ar te sa na is.

Qu an do es ti ve no Go ver no, fiz um pro je to, cri a -
mos uma gran de co o pe ra ti va e pas sa mos a fi nan ci ar
bar cos de pes ca para es ses pe que nos pes ca do res,
os pes ca do res ar te sa na is.

Ago ra, o que se pro põe com o este pro je to é a
con ces são do se gu ro de sem pre go aos pes ca do res
ar te sa na is du ran te o pe río do de pro i bi ção da ati vi da -
de pes que i ra para a pre ser va ção das es pé ci es. Con -
si de ro esse pro je to mu i to bem con ce bi do, bem pen -
sa do, in te li gen te e que vem aten der, sem dú vi da ne -
nhu ma, a es sas fa mí li as tão nu me ro sas em nos s o
País e que pre ci sam des sa aju da a ser pres ta da com
os re cur sos do FAT, to dos os anos, nes se pe río do de
de fe so da pes ca ria.

Sr. Pre si den te, a nos sa ma ni fes ta ção, por tan to,
é fa vo rá vel ao pro je to em so li da ri e da de aos pes ca do -
res ar te sa na is de nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do para dis -
cu tir.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srª s e Srs. Se na do res, que ro cum pri men tar o Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra pela ini ci a ti va do pro je to que
acre di to ter vin do em boa hora, até por que ti ve mos o
exem plo re cen te do aci den te da Pe tro bras que ca u -
sou um va za men to de óleo na Baía de Gu a na ba ra.
Em con se qüên cia des se epi só dio, os pes ca do res fi -
ca ram sem ne nhu ma for ma de so bre vi vên cia. Por
isso, a Pe tro bras fez um ca das tra men to de to dos os
pes ca do res: os que pes ca vam ca ran gue jo, dos cur ra -
le i ros, en fim, de to das as pes so as que tra ba lha vam
na orla ma rí ti ma, para que re ce bes sem men sal men te 
um sa lá rio cor res pon den te ao que con se gui am ar re -
ca dar por meio da ati vi da de pes que i ra.

Um pro je to des se tipo pre en che rá jus ta men te
essa la cu na. Em ca sos de aci den tes se me lhan tes a
esse da Baía de Gu a na ba ra, em ca sos de aci den tes
eco ló gi cos que ocor rem fre qüen te men te no Bra sil, ou 
em ou tros ti pos de aci den tes que po dem vir a ocor rer,
como a fal ta da pes ca em uma de ter mi na da re gião do
li to ral, o pes ca dor não fi ca rá sem ter uma for ma de
so bre vi vên cia, já que o se gu ro-desemprego subs ti tu i -
rá essa la cu na.

Como o Iba ma li be rou a pes ca na re gião atin gi -
da, a Pe tro bras sus pen deu o pa ga men to da in de ni za -
ção men sal, ge ran do al guns pro ble mas. Se gun do os
pes ca do res, ain da não ha via con di ções su fi ci en tes
para con se gui rem pes car o bas tan te para a so bre vi -
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vên cia, até por que a qua li da de do pe i xe não era ide al
para o con su mo, já que o aci den te ain da era mu i to re -
cen te. Por isso, hou ve pro ble mas como ma ni fes ta -
ções em fren te à sede da Pe tro bras para re i vin di car
que a em pre sa con ti nu as se pa gan do a in de ni za ção
men sal. Por tan to, o pro je to vem em boa hora, ra zão
pela qual pa ra be ni zo o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

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

ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -

de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (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, na ver da de, este pro je to de lei
subs ti tui uma lei vi gen te, por que o se gu -
ro-desemprego do pes ca dor ar te sa nal já exis te em
nos so País des de 1991 por meio da Lei nº 8.287, que
o atu al pro je to re vo ga.

Este pro je to, en tre tan to, é mais per fe i to, por que
qua li fi ca e iden ti fi ca me lhor quem pode ser con si de ra -
do pes ca dor ar te sa nal, de fi nin do me lhor essa fi gu ra e 
es ta be le cen do san ções para as ir re gu la ri da des co -
me ti das no seu ca das tra men to. Estou apre sen tan do
duas emen das a este pro je to de lei que pro cu ram cor -
ri gir uma di fi cul da de ex tre ma que o País está vi ven do. 
Além dis so, evi ta que o Go ver no des per di ce di nhe i ro,
como vem fa zen do atu al men te.

Quem de ter mi na o pe río do de de fe so é o Iba ma. 
Em se gui da, o Mi nis té rio do Tra ba lho, por in ter mé dio
das de le ga ci as es ta du a is, pro ce de ao ca das tra men to 
dos pes ca do res para ve ri fi car quem tem di re i to ao se -
gu ro-desemprego. 

O que tem ocor ri do? O Iba ma nor mal men te emi -
te a por ta ria às vés pe ras do pe río do de de fe so, não
per mi tin do que o Mi nis té rio do Tra ba lho pro ce da ao
ca das tra men to, re gu la ri za ção etc., para que os pes -
ca do res re ce bam o di nhe i ro. Então, na prá ti ca, ocor re 
o se guin te: ao co me çar o pe río do de de fe so, o pes ca -
dor é pro i bi do de pes car, mas não re ce be o se gu -
ro-desemprego. Re ce be-o so men te quan do ter mi na
o pe río do de de fe so. Des sa for ma, o pes ca dor é obri -
ga do a pes car quan do de ve ria pa rar de fa zê-lo, isto é, 
du ran te o pe río do de re pro du ção dos pe i xes. Como o
di nhe i ro não che ga a tem po, ele não tem como so bre -
vi ver, con ti nua pes can do no pe río do de de fe so. Mu i -
tas ve zes so fre a pu ni ção do Iba ma e de ou tros ór -
gãos e se cre ta ri as de am bi en te dos Esta dos: per de
seus ape tre chos de pes ca e às ve zes vai para a ca de -
ia. É, pois, uma ir re gu la ri da de cons tan te que tem
ocor ri do, pelo me nos no Esta do do Pará. 

Por isso es ta mos pro pon do uma emen da ao
§4.º do art. 1º. Tra ta-se ape nas de um acrés ci mo. Diz
o ci ta do pa rá gra fo: “§ 4º. O pe río do de pro i bi ção da
ati vi da de pes que i ra é o fi xa do pelo Insti tu to do Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –
IBAMA em re la ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou la -
cus tre a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que”. Ter mi -
na as sim o pro je to de lei. E eu acres cen to: “...pu bli ca -
da com an te ce dên cia mí ni ma de qua ren ta e cin c o
dias do iní cio da vi gên cia do de fe so”. 

Tal acrés ci mo se deve ao fato de, se o Iba ma
não for obri ga do a fa zer isso, vai con ti nu ar acon te -
cen do o que re la tei, ou seja, o di nhe i ro do se gu ro- de -
sem pre go che ga após o pe río do de de fe so. 

A ou tra emen da é um acrés ci mo ao § 3º do art.
1º, que, no ori gi nal, diz o se guin te:

“O va lor do be ne fí cio será de um sa lá rio mí ni mo
men sal du ran te o pe río do de de fe so, ve da da a sua
per cep ção cu mu la ti va com o be ne fí cio pre vis to na Lei 
7.998/90.”

Acres cen to: “du ran te todo o pe río do de de fe so,
in clu si ve nos ca sos de pror ro ga ção des se pe río do”. 

O Go ver no, às ve zes, de fi niu que o de fe so se ria
de dois me ses, por exem plo, e de re pen te ve ri fi ca, por 
meio de es tu dos, a ne ces si da de de pror ro gar esse
de fe so, mas não há re cur sos pre vis tos para a des pe -
sa du ran te a pror ro ga ção. Pror ro ga, en tão, o de fe so,
mas o pes ca dor fica sem re ce ber o di nhe i ro.

Esta mos, as sim, de fi nin do, no § 3º do art. 1º,
que, du ran te todo o pe río do em que o pes ca dor ar te -
sa nal não pos sa pes car, re ce ba efe ti va men te o sa lá -
rio mí ni mo re la ti vo ao se gu ro-desemprego. 

La men to que haja er ros ter rí ve is na ques tão.
Ouvi há pou co o Se na dor Edi son Lo bão di zer que no
Ma ra nhão há tre zen tos mil pes ca do res ar te sa na is. O
Esta do do Pará tem cer ca de cen to e cin qüen ta mil
pes ca do res ar te sa na is. Ima gi nem o res to do Bra sil.
Sa bem V. Exªs quan tos se gu ros-desemprego pa gou
o Mi nis té rio do Tra ba lho com re cur sos do FAT?

Se gun do da dos de 1998, ape nas 32 mil pes ca -
do res em todo o ter ri tó rio na ci o nal re ce be ram os re -
cur sos. Ima gi na-se que no Bra sil in te i ro haja cer ca de
um mi lhão de pes ca do res ar te sa na is – eu não te nho o 
nú me ro exa to. Se o meu Esta do tem 150 mil e o Ma -
ra nhão tem 300 mil, so man do-se to dos os Esta dos do 
Bra sil, é pos sí vel que che gue mos a mais de um mi -
lhão de pes ca do res ar te sa na is. E o Go ver no bra si le i -
ro pa gou ape nas a 32 mil de les no ano de 1998, de vi -
do, ba si ca men te, à bu ro cra cia do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e ao atra so do Iba ma na de fi ni ção an te ci pa da do
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pe río do de de fe so da pes ca ar te sa nal, tão im por tan te
no nos so País.

Por isso, apre sen to es tas emen das ao pro je to,
na cer te za de que o bom sen so e a ló gi ca pre va le ce -
rão e as emen das se rão aca ta das na Co mis são. 

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

dis cu tir, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
res sal tar a im por tân cia do pro je to para os pes ca do -
res, es pe ci al men te para os pes ca do res da Ama zô nia
e do meu Esta do, Ro ra i ma. De se jo tam bém apla u dir,
quan do pro cla mo meu voto a elas fa vo rá vel, a s
emen das que em boa hora apre sen ta o Se na dor Ade -
mir Andra de e que, efe ti va men te, evi ta rão ques tões
que es tão ocor ren do hoje, como o atra so do pa ga -
men to aos pes ca do res.

Por tan to, re gis tro a im por tân cia do pro je to e o
meu apo io às duas emen das.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
en cer ro a dis cus são.

Encer ra da a dis cus são, com apre sen ta ção de
emen das, a ma té ria re tor na à Co mis são de Assun tos
So ci a is para, so bre elas, emi tir pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro ci nio) –
Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Re so lu ção nº 29, 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 335, de
2000, Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias), 
que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no com 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 cen to e oi ten ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to de Pro fis si o na li za -
ção de Tra ba lha do res da Área de Enfer ma -
gem – PROFAE.

Du ran te o pra zo re gi men tal, de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria. 

Pas sa-se à dis cus são da ma té ria em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao emi nen te
Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR 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, fui Re la tor ad hoc, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, e tive a hon ra de re la tar o pro -
je to, por que con si de ro o em prés ti mo im por tan te.

Sei que o Se na dor La u ro Cam pos vai vo tar con -
tra, pois é a re gra que es ta be le ceu para esse tipo de
pro ce di men to do Go ver no. Enten do as ra zões do
emi nen te Se na dor pois te nho vo ta do tam bém con tra
al guns em prés ti mos. Mas esse em prés ti mo, além de
ter pra zo lon go, con di ções fa vo rá ve is no que se re fe -
re aos en car gos, a sua fi na li da de, in dis cu ti vel men te,
é no bre e im por tan te. Os re cur sos se rão de 370 mi -
lhões, dos qua is 185 mi lhões de em prés ti mos, 55 mi -
lhões do Mi nis té rio da Sa ú de e 130 mi lhões do FAT,
como con tra par ti da. Por tan to, um em prés ti mo de 185
mi lhões, com uma con tra par ti da igual de re cur sos do
FAT e do Mi nis té rio da Sa ú de, com pon do os 370 mi -
lhões, num pro gra ma de qua tro anos. Um pro gra ma
de ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos na área de en -
fer ma gem e das es co las téc ni cas do SUS.

Sr. Pre si den te, é pre ci so des ta car o tra ba lho
que vem sen do de sen vol vi do pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de no que se re fe re a um pro gra ma que con si de ro dos 
mais im por tan tes e que res pon de à crí ti ca de que é
pre ci so atu ar no se tor da sa ú de com mais sen si bi li da -
de, bus can do aten der prin ci pal men te as fa mí li as mais 
ca ren tes das co mu ni da des. Re fi ro-me ao pro gra ma
Mé di co da Fa mí lia, tam bém ge ren ci a do pelo Mi nis té -
rio da Sa ú de, pelo Mi nis tro José Ser ra, e que tem so -
bre tu do o ob je ti vo de le var a as sis tên cia pre ven ti va
da sa ú de ao ci da dão, evi tan do, des sa for ma, as fi las,
os con tra tem pos, as di fi cul da des, a aglo me ra ção em
tor no dos cen tros de sa ú de, dos hos pi ta is pú bli cos,
que já não con se guem aten der a imen sa de man da
por sa ú de pú bli ca no País, já que são pou cos os que
po dem pa gar pela sa ú de. E se há uma crí ti ca per ma -
nen te em re la ção à po lí ti ca de sa ú de em exe cu ção, é
pre ci so des ta car que o pro gra ma tem aten di do mi lha -
res de pes so as Bra sil afo ra, e pes so as que mais ne -
ces si tam des sa me di ci na pre ven ti va.

Esti ve re cen te men te no Mu ni cí pio de Apu ca ra -
na, no Esta do do Pa ra ná, com o Pre fe i to Car los Scar -
pe li ni, onde o aten di men to do pro gra ma já atin ge
mais de 70% da po pu la ção ca ren te do Mu ni cí pio. Ve -
jam que es tou fa lan do da ma i o ria dos ha bi tan tes de
um Mu ni cí pio que tem mais de 100 mil ha bi tan tes; es -
tou fa lan do, por tan to, de mais de 70 mil pes so as num
Mu ni cí pio mé dio do Esta do do Pa ra ná que deu pri o ri -
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da de ao aten di men to da sa ú de dos seus ci da dãos.
Tem que ser, sim, enal te ci do esse tra ba lho do Mi nis -
té rio da Sa ú de, e, por isso, quan do o Se na do au to ri za 
a con tra ta ção de em prés ti mo para ca pa ci tar os re cur -
sos hu ma nos na área de en fer ma gem, para ca pa ci tar 
as es co las téc ni cas do SUS, para dar mais qua li da de
ao aten di men to do SUS, em es pe ci al em pro gra mas
como Mé di co da Fa mí lia, não há dú vi da ne nhu ma de
que o Se na do Fe de ral está pra ti can do um ato de am -
plo al can ce so ci al, que vai so mar-se aos ou tros re cur -
sos do SUS, evi den te men te, para aten der as fa mí li as
mais ca ren tes do nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, como Re la tor ad hoc
na Co mis são e aqui dis cu tin do este pro je to, que ro pe -
dir o apo io de to dos os Se na do res para que esse em -
prés ti mo seja con tra ta do e o Mi nis té rio da Sa ú de pos -
sa ca pa ci tar o seu pes so al na área de en fer ma gem,
os pro fes so res que mi nis tram os cur sos nes sa área e, 
so bre tu do, apo i ar pro gra mas im por tan tes como esse
que vem sen do con du zi do pelo Mi nis tro José Ser ra,
com mu i ta efi ciên cia, que é o Mé di co da Fa mí lia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, 
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) – Para
dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la -
vra para cum pri men tar, pri me i ra men te, o Se na dor
Osmar Dias pela ela bo ra ção do re la tó rio da CAE.
Des ta co um tre cho do voto de S. Exª que pas so a ler:

O em prés ti mo sob exa me tem o mé ri to in ques ti -
o ná vel de pos si bi li tar a im plan ta ção do Pro fae, que
visa à me lho ria do aten di men to am bu la to ri al e hos pi -
ta lar no Bra sil, par ti cu lar men te em es ta be le ci men tos
in te gran tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de. Além da ca -
pa ci ta ção de re cur sos na área de en fer ma gem, com a 
qua li fi ca ção pro fis si o nal e a es co la ri za ção bá si ca dos 
tra ba lha do res, o Pro gra ma bus ca rá o for ta le ci men to
ins ti tu ci o nal das ins tân ci as re gu la do ras e for ma do ras
de re cur sos hu ma nos do SUS, ca pa ci tan do pe da go -
gi ca men te o con tin gen te de do cen tes e ava li a do res,
im plan tan do o sis te ma de cer ti fi ca ção de com pe tên -
cia e de in for ma ção para o pes so al de en fer ma gem,
bem como pro mo ven do a mo der ni za ção e a ca pa ci ta -
ção téc ni co-gerencial das Esco las Téc ni cas do SUS.

Ou tro dia no Incor, Se na dor Osmar Dias, con -
ver san do so bre o Pro je to Qu a lis no Esta do de São
Pa u lo, mos tra ram-me o cus to-benefício do mé di co de 
fa mí lia, aque le que vai ao lo cal, e de uma es tru tu ra
em que a en fer me i ra ou aten den te pro cu ra, por meio
de um te le fo ne ma ou com pa re cen do à re si dên cia, sa -
ber se o do en te está se guin do seu tra ta men to, sem
ne ces si da de de hos pi ta li za ção, o que tri pli ca ou qua -
dru pli ca o cus to para o SUS ou para o hos pi tal.

A ca pa ci ta ção fun ci o nal, a for ma ção des sas
equi pes es pe ci a is para aten di men to em do mi cí lio,
evi tan do fi las enor mes, o so fri men to do tra ba lha dor
po bre, que não con se gue a sua in ter na ção, tem um
cus to bas tan te re du zi do e no as pec to so ci al é ex tre -
ma men te vá li do.

Qu e ro cum pri men tar o Mi nis tro Ser ra pela ini ci -
a ti va e o Se na dor Osmar Dias pela sen si bi li da de na
ela bo ra ção do seu re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, eu se ria o úl ti mo dos mor ta is a
opor-me àqui lo que acom pa nho há tan tos anos com
seus êxi tos fan tás ti cos em Cuba, na ilha que tal vez
te nha sido tam bém a ilha da uto pia, que Tho mas Mo -
rus des cre veu em 1513.

É re al men te fan tás ti co o que se fez em Cuba
com a cri a ção e im plan ta ção des se sis te ma de aten -
di men to do mi ci li ar à sa ú de que guar da mu i ta se me -
lhan ça com o sis te ma Mé di co de Pés Des cal ços, da
Chi na. 

Co nhe ce dor dos efe i tos, da ca pa ci da de de
trans for ma ção das es ta tís ti cas re fe ren tes à mor ta li -
da de in fan til e à le ta li da de das po pu la ções des ses pa -
í ses que in cor po ra ram em boa hora o aten di men to
mé di co fa mi li ar, eu não po de ria ja ma is le van tar mi nha 
voz con tra algo que ti ves se seu nome. Mi nha dú vi da é 
quan to ao fato de que aqui se usa um bom nome para
uma má ca u sa, um bom nome para uma pés si ma ca -
u sa.

Entre ou tras co i sas, ve mos aqui que uma par te
dos re cur sos será apli ca da pelo FAT – Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – no pro ces so de qua li fi ca -
ção de tre i na men to da mão-de-obra que vai di ri gir-se
à ini ci a ti va do aten di men to do mi ci li ar. Mas pa re ce-me 
que o FAT tem tido seus re cur sos di la ce ra dos.

Aqui mes mo, no Dis tri to Fe de ral, hou ve um se -
cre tá rio que foi de mi ti do, que teve que se de mi tir. Mu i -
tos se cre tá ri os, em mu i to pou co tem po, ti ve ram de
aban do nar suas se cre ta ri as. Ve mos a Se cre ta ria do
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Tra ba lho, con du zi da pelo co nhe ci do Vi gão, Se cre tá -
rio no me a do pelo Go ver na dor Ro riz, acu sa do de que, 
dos 27 mil – se não me fa lha a me mó ria – que es ta ri -
am sen do abran gi dos pelo FAT para o apri mo ra men -
to da mão-de-obra, que de ve ria ser equi pa da in te lec -
tu al e tec ni ca men te para essa mo der ni da de que aí
está, os re cur sos fo ram di la ce ra dos. Ha via alu nos
fan tas mas aos mi lha res, e os re cur sos sim ples men te
de sa pa re ce ram.

Di ver sos pa í ses do mun do e di ver sas mu ni ci pa -
li da des di ri gi das pelo Par ti do dos Tra ba lha do res já
têm com pro va do a efi ciên cia e o ba i xo cus to des se
tipo de pro gra ma, con for me men ci o nou o no bre Se -
na dor Ro meu Tuma. Con tu do, esse pro ces so re a li za -
do para fim tão no bre, em nome da qua li fi ca ção da
mão-de-obra, de ve ria ser me lhor fis ca li za do e exa mi -
na do.

Tudo mu i to bom, mas sou con tra esse em prés ti -
mo, por que con si de ro que, mais uma vez... Como se
cha ma vam es sas apli ca ções des ses em prés ti mos
até bem pou cos dias? E eram em prés ti mos que se di -
zi am di ri gi dos para a sa ú de, edu ca ção, sa ne a men to
bá si co e que po di am tam bém ser di ri gi dos para os
ser vi ços da dí vi da ex ter na; mas to dos eles ba ti am no
Ban co Cen tral e vol ta vam ime di a ta men te para o s
ban cos es tran ge i ros como pa ga men to dos ju ros da
dí vi da ex ter na. Então, pu se ram o nome de “Rede do
So ci al”. O cí ni co co lo cou o nome de “Rede do So ci al”, 
e es ses em prés ti mos se ri am des ti na dos a re men dar
a “Rede do So ci al”, rede que ja ma is exis tiu, ape nas o
nome, para jus ti fi car os em prés ti mos ex ter nos que
en tram nes te País com a vi o lên cia, for ça e in ten si da -
de de uma cor ren te za que re al men te quer der ru bar
tudo que se en con tra em seu ca mi nho.

Por tan to, vo ta rei con tra, com mu i to pe sar, por -
que des con fio que, mais uma vez, o ob je ti vo é ape nas 
no mi nal e não real.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do o pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, para
a dis cus são da ma té ria.

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, po de mos ob ser var, no pa re cer do
Se na dor Osmar Dias, a im por tân cia des se fi nan ci a -
men to.

Na tu ral men te, o Se na dor La u ro Cam pos, com
sua com pe tên cia, sua his tó ria e sua pre o cu pa ção
com a ques tão pú bli ca, en fa ti za al guns pon tos que
de vem me re cer re fle xão, es pe ci al men te no que se re -
fe re à má apli ca ção dos re cur sos.

Sr. Pre si den te, tam bém te nho aqui um de po i -
men to a dar. Na mi nha ci da de na tal, Pa tos de Mi nas,
no Esta do de Mi nas Ge ra is, par ti ci pei de uma so le ni -
da de de for ma tu ra de 80 au xi li a res de sa ú de, tre i na -
dos com re cur sos do FAT – Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor –, dis po ni bi li za dos ao Mi nis té rio do Tra ba -
lho, con se qüen te men te com a par ti ci pa ção do Mi nis -
té rio da Sa ú de, para pro fis si o na li zar tra ba lha do res.

É la men tá vel que não te nha mos cur sos téc ni -
cos pro fis si o na li zan tes sob a res pon sa bi li da de do Mi -
nis té rio da Edu ca ção. Entre o ide al e o pos sí vel, es ta -
mos de fen den do o pos sí vel. Va mos, sim, con ti nu ar
tra ba lhan do e lu tan do para que o ide al seja atin gi do.

O Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to, tem pro -
cu ra do de sen vol ver um pro gra ma es pe ci al de pro fis -
si o na li za ção, cujo lan ça men to ocor reu no ano pas sa -
do. Tive opor tu ni da de de re gis trá-lo da tri bu na des ta
Casa. Seu co or de na dor é o Pro fes sor Raul do Vale,
que tem bus ca do in cre men tar esse pro gra ma de pro -
fis si o na li za ção al ta men te im por tan te, pre pa ran do e
qua li fi can do mão-de-obra, co lo can do o tra ba lha dor
bra si le i ro em con di ções de dis pu tar va gas de tra ba lho 
es pe ci al men te nes te mo men to, em que o mer ca do
está tão agres si vo.

Por isso, meu de po i men to é no sen ti do de que,
pri me i ra men te, é ide al que te nha mos cur sos pro fis si -
o na li zan tes, não ha ven do ne ces si da de des se pro -
ces so de pro fis si o na li za ção, mas, sim, de um pro ces -
so de aper fe i ço a men to. Lou vo, po rém, a ini ci a ti va do
Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za. 

Ago ra, de ma ne i ra mais abran gen te, o Mi nis té -
rio da Sa ú de apre sen ta essa op ção de bus ca de re -
cur sos para o Pro je to de Pro fis si o na li za ção de Tra ba -
lha do res da Área de Enfer ma gem – Pro fae, que re -
pre sen ta a con ti nu i da de do que se fez com re cur sos
do FAT. O Mi nis tro José Ser ra dis po ni bi li za US$55 mi -
lhões do or ça men to des ti na do ao Mi nis té rio da Sa ú de 
ao pro je to. Mais do que isso, o Mi nis té rio do Tra ba lho, 
ges tor do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, dis po ni -
bi li za US$130 mi lhões, como con tra par ti da aos
US$185 mi lhões des se fi nan ci a men to.

Sr. Pre si den te, eu di ria que te mos, sim, de qua li -
fi car a mão-de-obra bra si le i ra, es pe ci al men te na área 
de sa ú de. Não se per mi te im pro vi sa ção, nem que o
se tor de sa ú de con ti nue num pro ces so de men di cân -
cia. Com pe te a nós, do Po der Le gis la ti vo, au to ri zar
esse fi nan ci a men to, vi san do à me lho ria da qua li da de
da pres ta ção dos ser vi ços de sa ú de, es pe ci al men te
no que diz res pe i to à en fer ma gem, de cru ci al re le vân -
cia, so bre a qual, após a Ordem do Dia, fa rei um re -
gis tro nes ta Casa. É fun da men tal que o tra ba lho do

142 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



en fer me i ro seja va lo ri za do e, mais do que isso, co lo -
ca do no pa ta mar exi gi do pela sa ú de bra si le i ra, pelo
nos so Con se lho Fe de ral de Sa ú de, pela nos sa Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de, ob ser va dos tam bém os
pa râ me tros mun di a is de sa ú de.

A nos sa po si ção é fa vo rá vel à apro va ção des se
fi nan ci a men to, ten do em vis ta sua im por tân cia so ci al
e a ne ces si da de de me lho ria da qua li da de da sa ú de
do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ouvi a opi nião de to dos os meus Co le gas. 
Mes mo o Se na dor La u ro Cam pos, que pa u ta suas ati -
tu des con tra os em prés ti mos in ter nos bra si le i ros,
nes se caso, fez uma res sal va, di zen do que gos ta ria
de vo tar a fa vor, não fos se sua po si ção de ter mi na da e 
fir me con tra em prés ti mos es tran ge i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ria
ape nas dar meu tes te mu nho so bre o que tem sido fe i -
to em meu Esta do de São Pa u lo em re la ção à ca pa ci -
ta ção dos en fer me i ros, dos mé di cos, que re ce bem al -
gum au xí lio para me lhor di re ci o nar suas car re i ras.

O Esta do de São Pa u lo ina u gu rou um Pro gra -
ma, o Qu a lis, que aten de na área em que dis se o Se -
na dor José Fo ga ça não exis tem mé di cos. Exis tem,
sim. O Qu a lis é um pro gra ma do mi ci li ar que aten de
250 mil pes so as em casa, fora do hos pi tal, com re du -
ção de cus tos e dos ín di ces de in fec ção hos pi ta lar,
além de pos si bi li tar a in te gra ção da fa mí lia com os
mé di cos da re gião.

Qu an to à en fer ma gem, Se na dor La u ro Cam -
pos, o Incor – Insti tu to do Co ra ção -, co nhe ci do de to -
dos nós como ins ti tu i ção mo de lar, ca rac te ri za-se pela 
qua li da de dos seus mé di cos e prin ci pal men te da en -
fer ma gem. A en fer ma gem do Insti tu to do Co ra ção é a
que re ce be me lho res sa lá ri os, a mais ca pa ci ta da e a
me lhor tre i na da. Isso faz a di fe ren ça en tre os aten di -
men tos mé di cos.

Para V. Exª ter uma idéia, no aten di men to do
Insti tu to do Co ra ção, ins ti tu i ção que co nhe ço e da
qual par ti ci po, 85% de seus gas tos são com pes so al,
por que, como é um ins ti tu to di ri gi do so men te para tra -
ta men to das do en ças do co ra ção e seus afins, há um
gas to pe que no com re mé di os; po rém a ma i or exi gên -
cia é a ca pa ci ta ção téc ni ca e pro fis si o nal de seus fun -
ci o ná ri os. 

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, pre ci sa mos de
me lho res mé di cos, me lho res en fer me i ros e o exem -

plo des se ins ti tu to deve ser se gui do por to dos os ou -
tros Esta dos e Mu ni cí pi os. 

Por tan to, em bo ra pe que no – US$180 mi lhões
em qua tro anos re pre sen tam US$40 mi lhões ao ano
-, en cam po esse em prés ti mo com gran de en tu si as mo 
e lem bran do, mais uma vez, as pa la vras do Se na dor
La u ro Cam pos: es ses US$40 mi lhões são uma gota
d’água se com pa ra dos aos gas tos com o pa ga men to
de ju ros e de des man dos ad mi nis tra ti vos.

Voto a fa vor, com en tu si as mo, es pe ran do que
meus co le gas si gam a mi nha pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra, para dis cu tir, à Se na do ra He lo i sa He -
le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, como pas sei a vida toda tra ba lhan do na área
de pla ne ja men to do se tor sa ú de, não vou dis cu tir al -
gu mas es pe ci fi ci da des aqui ci ta das; que ro ape nas di -
zer qual é o ob je ti vo do em prés ti mo. 

O ob je ti vo do em prés ti mo é qua li fi car de ter mi -
na dos tra ba lha do res de sa ú de, os an ti gos aten den tes 
de en fer ma gem que, há mais de 17 anos, por lei es ta -
be le ci da nes te País, já de ve ri am ter al ça do à con di -
ção de au xi li ar de en fer ma gem, pois es tão exer cen do 
a fun ção ile gal men te. E o Go ver no Fe de ral não quis
se em pe nhar para lhes as se gu rar o cum pri men to da
lei. Ao con trá rio, bus cou uma for ma trans ver sa, pa ra -
le la, por meio de agen tes de sa ú de, quan do, na ver -
da de, de ve ria ter ca pa ci ta do os aten den tes de sa ú de, 
essa mas sa de tra ba lha do res gi gan tes ca, que con ti -
nu am tra ba lhan do ile gal men te. Esse, efe ti va men te, é 
o pa pel do Esta do.

Nes te mo men to em que ou vi mos Par la men ta -
res, es pe ci al men te os da base de sus ten ta ção do Go -
ver no, fa lar da im por tân cia des se tipo de em prés ti mo, 
é bom lem brar que sem pre há a des cul pa do com pro -
me ti men to da re ce i ta do Go ver no com o pa ga men to
de ju ros e ser vi ços da dí vi da, pois sa be mos que pra ti -
ca men te a me ta de dos re cur sos do Orça men to da
União é para fi nan ci ar a agi o ta gem in ter na ci o nal. Por
isso, apro ve i to a opor tu ni da de para pe dir o apo io de
to dos os Par la men ta res que con si de ram re al men te
gra ve o com pro me ti men to do Orça men to da União
com o pa ga men to de ju ros in ter na ci o na is, para a
emen da que apre sen tei à LDO, no sen ti do de di mi nu ir 
esse per cen tu al, a fim de que não pre ci se mos – ima -
gi nem – pe dir em prés ti mo in ter na ci o nal para tre i nar
aten den tes de sa ú de.

Esse em prés ti mo não se des ti na ao pla ne ja -
men to do se tor sa ú de. Nem es ta mos aqui de ba ten do
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as ex pe riên ci as glo ri o sas, pre mi a das em Cuba, ou as
pro pos tas do Par ti do dos Tra ba lha do res, al gu ma ex -
pe riên cia im por tan te; es ta mos aqui dis cu tin do um pe -
di do de em prés ti mo in ter na ci o nal para pos si bi li tar a
mi lha res de tra ba lha do res des te País, atu an do na ile -
ga li da de há mais de 17 anos, por des ca so do Go ver -
no, que ao me nos exer çam suas fun ções de acor do
com a lei.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con ti -
nua em dis cus são.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, devo po si ci o nar-me su cin ta men te.
Te nho ana li sa do os pe di dos de em prés ti mos ex ter nos 
com um cer to cu i da do e, em mu i tas opor tu ni da des, o
meu voto tem sido con trá rio à apro va ção des sas so li -
ci ta ções do Po der Exe cu ti vo. Mas, nes te caso, há
uma enor me di fe ren ça.

Lem brei-me que nas pa re des da Se cre ta ria de
Sa ú de do Pa ra ná, há mu i tos anos, foi es cri ta uma fra -
se que diz as sim: “A sa ú de do povo é a su pre ma lei”.
É de ini ci a ti va do mé di co pi a u i en se, Dr. Dal ton Pa ra -
na guá, Se cre tá rio de Sa ú de do Esta do du ran te o Go -
ver no do Dr. Pa u lo Pi men tel.

O Pa ra ná hoje ape nas fica na fra se, por que o
Go ver no Esta du al apli ca em sa ú de pú bli ca me nos do
que o faz em pu bli ci da de. Se gun do in for ma ções do
Mi nis té rio da Sa ú de, tra ta-se do Esta do que, pro por -
ci o nal men te, me nos gas ta com sa ú de. 

O Bra sil vive ain da uma si tu a ção de atra so em
ma té ria de sa ú de pú bli ca. Os ín di ces de mor ta li da de
in fan til, por exem plo, cons ti tu em ver da de i ra ver go nha 
na ci o nal. Se há ne ces si da de de qua li fi ca ção pro fis si -
o nal em qual quer seg men to do ser vi ço pú bli co, no se -
tor de sa ú de, ob vi a men te, ela é mais re le van te. Por -
tan to, um em prés ti mo que visa ca pa ci tar ser vi do res
pú bli cos des se se tor, com o ob je ti vo de ofe re cer à po -
pu la ção um aces so fa ci li ta do e ser vi ços de me lhor
qua li da de, é in dis cu ti vel men te me ri tó rio, pois con tri -
bu i rá para a re du ção da mor ta li da de in fan til, a am pli a -
ção do aces so da po pu la ção aos ser vi ços bá si cos de
sa ú de, a mo der ni za ção pro du ti va e a me lho ria edu ca -
ci o nal – com ên fa se na edu ca ção bá si ca, já que o
pro pó si to des te em prés ti mo, além da pro fis si o na li za -
ção, é o for ta le ci men to das es co las téc ni cas de sa ú -
de.

Sr. Pre si den te, no que diz res pe i to à sa ú de, os
re cur sos são sem pre in sig ni fi can tes. Mas este re cur -
so, de qual quer for ma, re pre sen ta um avan ço, que
co in ci de com a apro va ção, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, hoje pela ma nhã, da pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que im põe a apli ca -
ção de 12% do Orça men to dos Esta dos e Mu ni cí pi os
no se tor de sa ú de pú bli ca. 

Se o País pre ten de exi gir uma apli ca ção ma i or
de re cur sos, é pre ci so or ga ni zar-se para que es sas
ver bas se jam con ve ni en te men te apli ca das e os seus
re sul ta dos se jam efi ca zes e be ne fi ci em, re al men te, a
po pu la ção. Des se modo, a apli ca ção des ses re cur -
sos or ça men tá ri os não se cons ti tu i rá em mais um
des per dí cio de cor ren te do des pre pa ro dos qua dros
téc ni cos, que de vem se qua li fi car con ve ni en te men te.
É este o de se jo do Mi nis tro José Ser ra e do Go ver no
Fe de ral. 

Te nho com ba ti do com mu i ta in de pen dên cia o
Go ver no em mu i tas das suas ações, no en tan to, devo 
di zer, por uma ques tão de jus ti ça, que con fio ple na -
men te na cor re ta ação ad mi nis tra ti va que de sen vol ve 
o Mi nis tro José Ser ra. Por isso, não te nho ne nhum re -
ce io de que es ses re cur sos pos sam vir a ser apli ca -
dos de for ma de so nes ta ou in de vi da. 

Aqui, foi lem bra da a apli ca ção in cor re ta de re -
cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT) em 
ou tro se tor, es pe ci al men te em Bra sí lia. Não há esse
re ce io da nos sa par te. Se gu ra men te, to dos os Se na -
do res co nhe cem mu i to bem o Mi nis tro José Ser ra e
sa bem não ape nas da sua com pe tên cia, da sua vo ca -
ção po lí ti ca, da sua vo ca ção pú bli ca, mas sa bem, so -
bre tu do, da sua ido ne i da de mo ral ir re to cá vel. Não há, 
por tan to, de nos sa par te, ne nhum re ce io no que diz
res pe i to à cor re ta e ho nes ta apli ca ção dos re cur sos
ori un dos des se em prés ti mo ex ter no. Daí, o nos s o
voto fa vo rá vel à pro po si ção do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, a res pe i to des se em prés ti mo, pa re -
ce-me que hou ve um nú me ro su fi ci en te de pro nun ci a -
men tos fa vo rá ve is, que ga ran tem in te i ra men te a sua
apro va ção.

Não fa rei di fe ren te e, des de logo, digo que sou
fa vo rá vel ao em prés ti mo, à sua apro va ção e, in clu si -
ve, à uti li za ção dos re cur sos aqui ge ra dos. Sou fa vo -
rá vel, so bre tu do, pelo fato de que são re cur sos a se -
rem apli ca dos no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de
para a for ma ção e a qua li fi ca ção de pro fis si o na is

144 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



aten den tes ou au xi li a res de en fer ma gem ou téc ni cos
em en fer ma gem, com o for ta le ci men to das es co las
téc ni cas, que são a fon te de for ma ção de
mão-de-obra do se tor.

Essa é uma opor tu ni da de mu i to va li o sa para se
jo gar fora no mo men to em que fa ze mos re fe rên cia ao
mé di co de fa mí lia, as so ci an do-o ao pro je to. Evi den te -
men te que os re cur sos ple i te a dos no pro je to não são
para a exis tên cia ou am pli a ção dos mé di cos de fa mí -
lia, num pro gra ma de sa ú de apli ca do pelo SUS, pe los 
go ver nos es ta du a is ou pe los go ver nos mu ni ci pa is. 

Esse pro je to visa à qua li fi ca ção de
mão-de-obra, à me lho ra, ao aper fe i ço a men to das
con di ções de tra ba lho dos téc ni cos em en fer ma gem.
Nes se sen ti do, por si só, já jus ti fi ca ria in te i ra men te
nos so voto fa vo rá vel. Con si de ra mos que a me lho ria
das con di ções de efi ciên cia do sis te ma, o aper fe i ço a -
men to da mão-de-obra, o de sen vol vi men to da ca pa -
ci ta ção dos pro fis si o na is do se tor são su fi ci en tes para 
vo tar mos fa vo ra vel men te.

Ago ra, não se pode con fun dir isso com um pro -
je to de am pli a ção dos mé di cos de fa mí lia, que, evi -
den te men te, o pro je to não sus ten ta e não apóia. O
mé di co de fa mí lia, como sa be mos, não é um es pe ci a -
lis ta, não é um car di o lo gis ta, não é um gas tro en te ro -
lo gis ta. Ele é, ne ces sa ri a men te, um mé di co ge ne ra -
lis ta. E o mé di co de fa mí lia, no Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, tem uma fun ção pri mor di al, que é a de acom pa -
nhar a sa ú de de to dos os in te gran tes de uma fa mí lia. 

Mu i tas ve zes, es sas do en ças ou pro ble mas de
sa ú de em fa mí li as ne ces si ta das de apo io. Fa mí li as
de ba i xa ren da, es pa lha das aos mi lhões por este
imen so Bra sil, ne ces si tam não de mé di cos es pe ci a -
lis tas, mas de mé di cos ge ne ra lis tas que fa çam esse
acom pa nha men to se ma nal, men sal, den tro da vi são
de um pron tuá rio, onde haja um his tó ri co das do en -
ças, da sa ú de de cada in te gran te da fa mí lia. Isso fa ci -
li ta enor me men te a con ti nu i da de do tra ta men to, ba ra -
te ia, re duz a ne ces si da de de re cur sos. Em suma, é
de uma efi ciên cia no tó ria para qual quer po lí ti ca pú bli -
ca de sa ú de a exis tên cia do mé di co de fa mí lia.

Em 1985, quan do fui can di da to à Pre fe i tu ra de
Por to Ale gre – per den do a mi nha pri me i ra ele i ção
para o Dr. Alceu Col la res, por que, de po is, per di tam -
bém, como can di da to ao Go ver no do Esta do para o
Dr. Alceu Col la res – o meu pro je to in clu ía, na área de
sa ú de, o apo io à con tra ta ção de mé di cos de fa mí lia, e 
mé di cos de fa mí lia de for ma ção ge ne ra lis ta. E, para
isso, cri a va-se um pro gra ma de in cen ti vos, pelo qual
se es ta be le cia, in clu si ve, uma di fe ren ci a ção sa la ri al,
dan do a um mé di co ge ne ra lis ta, den tro do ser vi ço pú -

bli co mu ni ci pal, u ma con di ção até me lhor do que a
dos ou tros mé di cos es pe ci a lis tas, que tam bém são
ne ces sá ri os, dos qua is tam bém não se pode pres cin -
dir, dos qua is não se pode abrir mão. Mas ha via ali um 
pro gra ma que bus ca va en fa ti zar, dar re le vo e im por -
tân cia ao pa pel do mé di co ge ne ra lis ta, este sim, o
ver da de i ro mé di co de fa mí lia.

Infe liz men te, não pude co lo car em prá ti ca meu
so nho e meu de se jo. Pos si vel men te não, Se na dor
Artur da Tá vo la, já que V. Exª ge ne ro sa men te su põe
que isso um dia po de rá acon te cer. Embo ra não te nha
essa es pe ran ça e tal vez se quer a pos si bi li da de, con -
ti nuo sen do um adep to mu i to fir me e con vic to da im -
por tân cia do mé di co de fa mí lia.

Mas per ce bi, Sr. Pre si den te, que ha via um obs -
tá cu lo cru ci al im por tan tís si mo à ex pan são e à am pli a -
ção em mas sa no Sis te ma Úni co de Sa ú de bra si le i ro
do mé di co de fa mí lia. E ob ser vei isso di an te da exis -
tên cia de um pe que nís si mo nú me ro de mé di cos de
fa mí li as, de mé di cos ge ne ra lis tas. É mu i to pe que na a
por cen ta gem de mé di cos di plo ma dos por nos sas uni -
ver si da des com for ma ção no ramo da me di ci na ge ral, 
com uma vi são vol ta da para a me di ci na de ca rá ter ge -
ne ra lis ta. 

Mais de 90% dos mé di cos di plo ma dos em nos -
sas uni ver si da des têm al gum tipo de es pe ci a li da de
de alta so fis ti ca ção, que exi ge, sem dú vi da ne nhu ma,
uma alta qua li fi ca ção, o que uma de mons tra ção de
mo der ni za ção, de avan ço, de qua li fi ca ção. Mas um
país como o Bra sil pre ci sa in cen ti var, cri ar me ca nis -
mos de es tí mu lo, me ca nis mos de apo io, for mas van -
ta jo sas para o mé di co ge ne ra lis ta, para que am pli e -
mos o nú me ro de for man dos nes se ní vel, nes se di a -
pa são, nes se pa ta mar, em nos so País. 

Infe liz men te, o nú me ro de mé di cos ge ne ra lis tas
é pe que no e, em mu i tos ca sos, no Bra sil, aqui ou ali,
lá e aco lá, em vá ri os lu ga res, em vá ri os ca sos já re -
gis tra dos, pre fe i tos têm con tra ta do até mé di cos cu ba -
nos, mé di cos es tran ge i ros, mé di cos que vêm de
Cuba, por que lá exis te re al men te este mé di co de for -
ma ção am pla, ge né ri ca, ca paz de tra tar das pe que -
nas do en ças, das do en ças não-sofisticadas, mas ex -
tre ma men te cor ri que i ras, ex tre ma men te re pe ti ti vas,
de ca rá ter qua se en dê mi co, ao lon go do imen so es -
pa ço ge o grá fi co que é este nos so País. 

Então, é mu i to im por tan te que re gis tre mos, Sr.
Pre si den te, que esta apro va ção que aqui es ta mos fa -
zen do não é de um em prés ti mo para o es tí mu lo à cri -
a ção de uma po lí ti ca que am plie o nú me ro de mé di -
cos de fa mí lia no País. Infe liz men te, não é. Embo ra o
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mo ti vo ver da de i ro, o de for mar téc ni cos em en fer ma -
gem, por si só já jus ti fi que a apro va ção.

Voto de olhos fe cha dos com o ob je ti vo de aper -
fe i ço ar e qua li fi car téc ni cos em en fer ma gem. Infe liz -
men te, não se tra ta de um pro je to que es ti mu le, apóie
e pre mie a for ma ção de mé di cos ge ne ra lis tas no
País. Faço este re gis tro por mi nha vin cu la ção, até
afe ti va, ao pro je to dos mé di cos de fa mí lia. Esse tem
sua ori gem nos anos 80 quan do, pela pri me i ra vez,
ten tei exer cer um car go no Po der Exe cu ti vo mu ni ci -
pal.

Sr. Pre si den te, faço es sas afir ma ções sem qual -
quer de mé ri to, sem usar qual quer um dos ar gu men -
tos em de tri men to dos ob je ti vos do pro je to, mas para
la men tar que nos so País não te nha ain da um pro gra -
ma des se al can ce, des sa lar gue za, des sa vi são, com
tal ní vel de re cur sos. Pre mi ar, es ti mu lar, ga ran tir pos -
si bi li da des me lho res ao mé di co ge ne ra lis ta, para que
pas se a exer cer a fun ção de mé di co de fa mí lia, se ria
mais ba ra to para o País e mu i to me lhor para os ci da -
dãos que mais pre ci sam des se ser vi ço.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor 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, vou vo tar fa vo ra vel men te a esse em -
prés ti mo. O as sun to pro vo cou uma dis cus são bem
mais am pla – ob ser va va a Se na do ra He lo i sa He le na
– do que o foco da ação des ses re cur sos.

Na ver da de, se exa mi nar mos as úl ti mas fa las
dos Srs. Se na do res, o tema da dis cus são é sa ú de pú -
bli ca no nos so País. Um tema mais que pri o ri tá rio, ex -
tre ma men te ne ces sá rio, já que é um ser vi ço que pro -
por ci o na a cha ma da igual da de de opor tu ni da des en -
tre ri cos e po bres, mas que ain da exi ge mu i to tra ba lho 
para che gar a um pa drão ide al, aten den do à po pu la -
ção nas suas ne ces si da des fun da men ta is, não só na
par te cu ra ti va – que é ne ces sá ria e que la men ta vel -
men te foi o alvo da dis cus são so bre sa ú de pú bli ca no
nos so País du ran te mu i tos anos –, mas prin ci pal men -
te na par te pre ven ti va, le van do-se em con ta as pec tos
como o de água tra ta da, dre na gem, co le ta e tra ta -
men to de es go to. Já apre sen tei da tri bu na do Se na do
nú me ros alar man tes so bre o es go to pro du zi do no
País, dos qua is só 53% re ce bem al gu ma cap ta ção e
algo en tre 10% e 20% re ce bem tra ta men to. Ou seja,
boa par te é lan ça da in na tu ra nos rios, no solo, nos
la gos, nas pra i as, tra zen do do en ças e um cus to adi ci -
o nal em re mé di os. Os sa ni ta ris tas cal cu lam que para

cada R$1,00 in ves ti do em sa ne a men to eco no mi -
zam-se R$5,00 em me di ci na cu ra ti va.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar mi nha
ale gria hoje. No Se na do, nem sem pre te mos mu i ta
ale gria. Mu i tas ve zes fi ca mos em mi no ria com boas
ca u sas e sa í mos da qui um pou co tris tes. Mas hoje es -
tou mu i to sa tis fe i to no Se na do pela vo ta ção que ocor -
reu na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia. O Se na do, co ra jo sa men te, está dan do cur so à
PEC da sa ú de, à vin cu la ção de re cur sos para a sa ú -
de.

Qu an do era es tu dan te de Eco no mia, apren di
que não de vía mos vin cu lar re cur sos. Mas, de po is que 
a Cons ti tu i ção de 1988 foi ela bo ra da, em que foi de fi -
ni da a re dis tri bu i ção do di nhe i ro, mas não se re dis tri -
bu í ram as com pe tên ci as, con cor do que te mos de vin -
cu lar os re cur sos, por que é o úni co je i to de fa zer com
que os três en tes fe de ra dos te nham res pon sa bi li da de 
com as ques tões so ci a is do País.

Te nho crí ti cas à fis ca li za ção do di nhe i ro do Fun -
def, mas é um enor me avan ço. Li o re la tó rio do IBGE,
da pes qui sa de amos tra do mi ci li ar, e en con trei 95%
de ma trí cu las dos jo vens de ida de en tre 7 e 14 anos.
Um enor me avan ço que, se gu ra men te, pro du zi rá re -
sul ta dos ex tre ma men te po si ti vos.

Então, sa ú do a de ci são da CCJC, Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e es pe ro que essa
PEC ve nha o mais rá pi do pos sí vel ao ple ná rio para
que pos sa mos ter, já nos or ça men tos mu ni ci pa is do
pró xi mo ano, nos or ça men tos es ta du a is e no Orça -
men to da União, essa boa vin cu la ção.

Ora, um go ver na dor que tra ba lha con tra uma
PEC que es ta be le ce 7% do seu or ça men to no pri me i -
ro ano e vai au men tan do, du ran te cin co anos, para
che gar a 12%, não tem sen si bi li da de com o pro ble ma
de sa ú de no nos so País, pen sa que o pro ble ma de
sa ú de será re sol vi do pela União e pe los Mu ni cí pi os.
Não há ca bi men to.

Assim, sa ú do os mem bros da CCJC, não te nho
o pra zer de par ti ci par des sa Co mis são, mas fi quei
mu i to fe liz. Pen so que to dos es tão ten do um pa pel im -
por tan te. O Se na dor Ja der Bar ba lho, ou tro dia, es ta -
va aqui na tri bu na de fen den do a apro va ção des s a
PEC. Os Par la men ta res do PSDB e da Opo si ção, to -
dos de fen den do. Ago ra é tra zer para o ple ná rio e
apro var ra pi da men te, por que logo es ta re mos ela bo -
ran do os or ça men tos do pró xi mo ano e é im por tan te
cri ar um fi nan ci a men to efe ti vo e de fi nir essa ques tão
para o se tor sa ú de.

Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, ale gre, mas
não to tal men te. Vou fi car bas tan te ale gre quan do vo -
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tar mos de fi ni ti va men te aqui o pro je to, trans for man -
do-o em lei, em Cons ti tu i ção do nos so País.

Era esse o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer,
mais uma vez de cla ran do que eu e o meu Par ti do, o
PPS, vo ta re mos fa vo ra vel men te a esse em prés ti mo.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Com
a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sra s

e Srs. Se na do res, que ro tam bém tra zer aqui uma voz
a mais, nes te fi nal de ses são, em que o tem po nos
per mi te uma con vi vên cia mais pro fun da com os as -
sun tos e abor da gens vá ri as so bre eles.

Em pri me i ro lu gar, que ro tor nar bem mais cla ro
para quem acom pa nha esta ses são que o em prés ti -
mo de US$185 mi lhões se in se re em uma es tra té gia
de US$370 mi lhões de di ca dos à for ma ção ou aper fe i -
ço a men to des ses se to res au xi li a res da sa ú de. Ora,
con ve nha mos, US$370 mi lhões – US$185 mi lhões
do em prés ti mo, US$55 mi lhões do Mi nis té rio da Sa ú -
de e, do FAT, US$130 mi lhões. Em con tra par ti da, isso 
já tem um sig ni fi ca do po de ro so den tro do pre ten di do.

Obser vo que a pre o cu pa ção da atu al ad mi nis -
tra ção no Mi nis té rio da Sa ú de é de duas or dens pa ra -
le las: im ple men tar me di das des ti na das à trans for ma -
ção do pro ces so de aten di men to de sa ú de no tem po,
com a cri a ção do mé di co da fa mí lia, com uma sé rie de 
ou tras me di das, in clu si ve com a vin cu la ção de re cur -
sos que de ve re mos vo tar em bre ves dias e, pa ra le la -
men te a isso, aten den do a ne ces si da des atu a is, com
uma sé rie de me di das que vi sam o aper fe i ço a men to
da ad mi nis tra ção hos pi ta lar e a am pli a ção da efi cá cia
den tro do SUS, o que me pa re ce bas tan te sig ni fi ca ti -
vo.

Essa me di da se in se re nas pro vi dên ci as que,
em mé dio pra zo, vão mos trar seu sig ni fi ca do. So bre -
tu do, ela tem mé ri to por que, di fe ren te men te do que é
tão co mum na po lí ti ca bra si le i ra, os re sul ta dos efe ti -
vos des sa po lí ti ca nem se rão sen ti dos ain da den tro
do atu al pe río do de go ver no. Evi den te men te, a for -
ma ção do pes so al de en fer ma gem e do pes so al de
sa ú de, seja para atu a ção di re ta men te na ati vi da de
hos pi ta lar, como está pre vis to, seja na im ple men ta -
ção de téc ni cos que au xi li a rão os pro je tos de mé di co
de fa mí lia, por meio de re si dên cia – como me in for -
ma ram o Se na dor Tião Vi a na e vá ri os ou tros –, tudo
isso, em con jun to, tem o sig ni fi ca do de que, em, pelo
me nos, qua tro anos, os be ne fí ci os des sa ma té ria co -
me ça rão a ser sen ti dos..

Ora, a en fer ma gem, hoje em dia, não é mais
ape nas aque la en fer ma gem clás si ca e he rói ca da en -

fer me i ra de di ca da, que tem sim bo li za do tan to a for ma
de aju da hu ma ni tá ria na ati vi da de pa ra mé di ca. A en fer -
ma gem, hoje em dia, re pre sen ta uma atu a ção efe ti va -
men te pa ra mé di ca, tais são as ne ces si da des que tem a
me di ci na de uma en fer ma gem com pa tí vel com os
avan ços da pró pria ciên cia. Por tan to, não po de mos
mais fi car ex clu si va men te na idéia de que a clás si ca
Esco la de Enfer ma gem é su fi ci en te para enfren tar os
de sa fi os que a Me di ci na mo der na tem de ar ros tar. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me
in ter rom pê-lo, Se na dor, mas es tou sem pre aten to
aos pro nun ci a men tos de V. Ex.ª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me
in ter rom pê-lo, Se na dor, mas es tou sem pre aten to
aos pro nun ci a men tos de V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – V.
Exª só me hon ra com a aten ção e com o apar te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Nós, que já
pas sa mos por al gu mas es ta das nos hos pi ta is, sa be -
mos da im por tân cia da qua li da de do cor po de en fer -
ma gem na re cu pe ra ção do do en te. Re cen te men te,
per cor ren do al guns Mu ni cí pi os onde os Pre fe i tos es -
tão dan do aten ção aos pos tos de sa ú de, sen ti mos,
até na pe ri fe ria da mi nha ci da de, a pre o cu pa ção que
há quan do o en fer me i ro é subs ti tu í do por um aten -
den te que até en tão era o var re dor do hos pi tal, por
exem plo, e que não sabe as sis tir o cli en te, que che ga
ao hos pi tal apa vo ra do. Ten do um aten di men to dis cri -
ci o ná rio, que lhe dá pou ca tran qüi li da de, o pa ci en te
só vai ter sos se go se o mé di co as sis ti-lo. Se não for
aten di do na hora opor tu na, pro va vel men te o pre ju í zo
para sua sa ú de será gran de. Logo, a es tru tu ra que se
mon ta me di an te esse pro gra ma de aper fe i ço a men to
da en fer ma gem tem um va lor enor me. Alguns hos pi -
ta is não con se guem pre en cher o qua dro de Enfer ma -
gem e aca bam im pro vi san do. O re sul ta do é isso que
V. Exª abor da no seu pro nun ci a men to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

Con cor do com V. Exª. Tal vez 60% ou 65% da
ação de me di ci na nos hos pi ta is de pen dam da en fer -
ma gem. De pen de do mé di co na de ci são in ter ven ci o -
nis ta, quan do é o caso, no di ag nós ti co e na po so lo gia, 
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po rém de pen de da en fer ma gem na exe cu ção. Essa
exe cu ção é tão mais ne ces sá ria quan to mais com pe -
ten te for, até por que, hoje em dia, ela vem por ins tru -
men tos de alta com ple xi da de, por mi nis trar re mé di os
ab so lu ta men te com ple xos na sua for ma ção. Isso,
sem con tar as vá ri as es pe ci a li da des. Tudo que uma
CTI ne ces si ta da en fer ma gem é ab so lu ta men te de ci -
si vo. Não exis ti ria uma UTI ou uma CTI sem en fer ma -
gem qua li fi ca da. Ela não vive ex clu si va men te do mé -
di co. Por tan to, não exis te, na con tem po ra ne i da de, a
ve lha, hon ra da, bri lhan te e sim bó li ca fi gu ra da en fer -
me i ra com aque la clás si ca cruz ver me lha na es pé cie
de cha péu que usa va, nas suas ves tes bran cas, mas
téc ni cos que são, a meu ju í zo, tão im por tan tes quan to 
aque les que exer cem di re ta men te a me di ci na.

Há ou tro fa tor aí. Nós, que vo ta mos o Sis te ma
Úni co de Sa ú de, na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in -
te, de po is de uma “gran de guer ra par la men tar”, de ba -
i xo das mais vi o len tas crí ti cas, da pres são mais com -
ple ta por par te dos se to res pri va tis tas da sa ú de bra si -
le i ra, es ta mos ven do gra da ti va men te a pos si bi li da de
de o SUS, que co me çou – como se diz no Nor des te a
pro pó si to da an da du ra dos bois – tram be can do, a
ocu par o ver da de i ro es pa ço so ci al para o qual foi cri a -
do, ocu pan do com a me di ci na pú bli ca esse es pa ço
num País que com suas dis tân ci as so ci a is, com a sua
tra gé dia so ci al, se trans for ma num gran de hos pi tal.
Por tudo isso es sas ações têm que ser olha das den -
tro, acre di to, des sa vi são de es pe ran ça e não den tro
de uma vi são pes si mis ta, e não den tro de um apo io
que é dado por que não é pos sí vel dar, mas uma sé rie
de ou tras co i sas ne ga ti vas fi cam sen do lem bra das ao 
lado dis so. Não; es ta mos vo tan do uma par te re la ti va
a U$370 mi lhões para o aten di men to à sa ú de no Bra -
sil.

Pes so al men te, não par ti ci po das idéi as ne ga ti -
vas que vá ri os se to res da vida bra si le i ra têm so bre
este País, so bre tu do a in te lec tu a li da de bra si le i ra tem
o gos to da vi são apo ca líp ti ca do Bra sil ou da vi são de
que o Bra sil não é Pri me i ro Mun do, ou de cer ta re ve -
rên cia a ou tros pa í ses. E não me re fi ro a Go ver no ou
não-Governo, até por que es ses pro je tos se in se rem
na ma cro po lí ti ca do de sen vol vi men to do País. Quem
olha o es for ço bra si le i ro de de sen vol vi men to evi den -
te men te se en che de es pe ran ça. Não cre io que ele te -
nha sido ne ga ti vo. Se te mos de en fren tar a tra gé dia
so ci al – não uso ou tra pa la vra, é tra gé dia so ci al – e
ela ain da está com o en fren ta men to em seus co me -
ços, é ver da de que este País – isso pou cas ve zes é
lem bra do – teve 70 mi lhões de pes so as em 30 anos;
70 mi lhões e pes so as den tro de uma ge ra ção. E es -

ses 70 mi lhões de pes so as, nas ci das e cres ci das em
um País de tra gé dia so ci al, de con cen tra ção de ri que -
za, de ba i xa qua li da de de dis tri bu i ção de ri que za, e
de ba i xos sa lá ri os, de al gu ma for ma, es tão sen do in -
cor po ra das, em um es for ço da Na ção, para que essa
in cor po ra ção pos sa ser fe i ta de ma ne i ra mais efi caz.

Não é pou co o que se gas ta na área so ci al no
Bra sil. Não me re fi ro a esse Go ver no, a qual quer go -
ver no es ta du al ou mu ni ci pal. O Bra sil é um País que
dá 36 mi lhões de me ren das es co la res por dia. Que
país do mun do tem esse es for ço? Pre ci sa ria dar tal -
vez mu i to mais. O Bra sil tem um Orça men to de R$20
bi lhões para a Sa ú de e de R$35bi lhões para a Edu ca -
ção. O Bra sil é um País que tem fe i to um es for ço sig -
ni fi ca ti vo nes sa área e esse é o seu de sa fio. Todo o
es for ço tão com ba ti do de pri va ti za ção, de di mi nu i ção
da má qui na do Esta do do que não lhe é es sen ci al, é
no sen ti do de cri ar para o Esta do bra si le i ro as con di -
ções efe ti vas de in ves ti men to nes ses se to res. E aqui
há um caso em que isso se dá de ma ne i ra bem cla ra.

Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, aten -
den do, evi den te men te, à in for ma ção de V. Exª de que 
o meu tem po se es go tou, agra de ço a aten ção e dou o
meu pa re cer fa vo rá vel, pes so al men te, à apro va ção
des ta ma té ria.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, que me pa re -
ce ser o úl ti mo ora dor ins cri to para dis cu tir a ma té ria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve.

Cre io que o as sun to já foi dis cu ti do aqui de ma -
ne i ra ex tre ma men te ma du ra e tam bém con se qüen te
por to dos os Srs. Se na do res. Qu e ro re gis trar a mi nha
opi nião fa vo rá vel a esse fi nan ci a men to, res pe i tan do a 
ma tu ri da de e a pro fun di da de com que o Se na dor La -
u ro Cam pos sem pre apre sen ta a  sua tese de
não-endividamento do País.

Entre tan to, no meu caso, a si tu a ção da sa ú de
en vol ve um mo men to tão ime di a to que não me sin to à 
von ta de para vo tar con tra uma ma té ria des sa na tu re -
za.

O Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, a meu ver, é mu -
i to im por tan te, pois é ca paz de uma mu dan ça es tru tu -
ral efe ti va no âm bi to da sa ú de pú bli ca no Bra sil, sen -
do tal vez um dos mais jus tos mo de los de ação do Go -
ver no Fe de ral, con fe rin do dig ni da de à po pu la ção po -
bre. O re fe ri do pro gra ma abra ça, de modo cla ro, a po -
pu la ção mais hu mil de, que vive es que ci da pelo mo -
de lo de sa ú de tra di ci o nal nas pe ri fe ri as des te País.
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Por essa ra zão, de fen do de modo tran qüi lo e
en fá ti co a re le vân cia des te pro je to, eis que se di ri ge,
de fato, na for ma como está, ao re a pa re lha men to e à
re a de qua ção do cor po fun ci o nal de en fer ma gem.
Exis te uma dí vi da cla ra do Go ver no Fe de ral com a
for ma ção de en fer me i ros, além da qua li fi ca ção e da
de fi ni ção fun ci o nal do agen te de sa ú de. Há um ver da -
de i ro lim bo em meio às ações do Go ver no quan do se
tra ta do ele men to mais re vo lu ci o ná rio da sa ú de pú bli -
ca do Bra sil, o agen te de sa ú de. São mais de 100 mil
tra ba lha do res que vi vem uma si tu a ção fun ci o nal in -
de fi ni da.

Se in ter pre ta mos a im por tân cia des ses tra ba -
lha do res e ana li sar mos o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí -
lia, al can ça re mos os pro gra mas que o meu Par ti do –
o Par ti do dos Tra ba lha do res – tem o or gu lho de apre -
sen tar como ini ci an te. Foi o PT quem pri me i ro o apre -
sen tou ao Bra sil, como um pro gra ma re vo lu ci o ná rio,
ob ten do como re sul ta do, onde foi im plan ta do, a re du -
ção da mor ta li da de in fan til à me ta de, pelo me nos, nos 
dois pri me i ros anos. O Mu ni cí pio de Ca ma ra gi be, em
Per nam bu co, aca bou de re ce ber um prê mio na ci o nal
pelo seu mo de lo fan tás ti co de sa ú de pú bli ca – e o
Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia está in se ri do nes sa pre -
mi a ção na ci o nal. De cada dez prê mi os da dos pelo
Go ver no Fe de ral, pelo me nos a me ta de se pode iden -
ti fi car ou de fi nir como prê mi os da dos ao Par ti do dos
Tra ba lha do res e à sua pro pos ta de ges tão pú bli ca,
como é o caso do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia. Então, 
não po de mos nos dis tan ci ar des sa mu dan ça es tru tu -
ral que aju da mos a cons tru ir.

Hoje, a atu al equi pe ges to ra do Mi nis té rio da
Sa ú de abra ça, de ma ne i ra de fi ni da e en fá ti ca, o Pro -
gra ma Sa ú de da Fa mí lia. Gas ta-se mais de R$680
mi lhões por ano nes se pro gra ma, em par ce ria com a
Pas to ral da Cri an ça, in ves tin do mais de R$15 mi -
lhões – e te mos que avan çar mais. Exis te um pro gra -
ma pa ra le lo, no Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID), só para a ins ti tu i ção da re si dên cia mé di -
ca em Sa ú de da Fa mí lia, vi san do a qua li fi ca ção e o
aper fe i ço a men to do qua dro mé di co. Exis te tam bém o 
in te res se do BID nes sa par ce ria, con subs tan ci a do na
ini ci a ti va de for ma ção de pro fis si o na is na área de re -
si dên cia em en fer ma gem, ten tan do qua li fi cá-los. Uni -
ver si da des bra si le i ras ten tam for mar en fer me i ros nas
suas dis tin tas es pe ci a li da des, como no caso das en -
fer me i ras obs té tri cas, ten tan do as sim subs ti tu ir pa u -
la ti na men te a fi gu ra da par te i ra; fi gu ra esta que,
inobs tan te a sua im por tân cia e o seu mé ri to his tó ri co,
deve ocu par ou tra fun ção. Tal pro ce di men to, no en -

tan to, pre ci sa ser pro gres si vo, em pre gan do pro fis si o -
na is mais qua li fi ca dos.

Este pro je to en vol ve um com ple xo de in te res -
ses pelo mo de lo de sa ú de que se quer im plan tar no
País, mo de lo este de que não po de mos nos dis tan ci -
ar de modo al gum. Não te nho dú vi das de que, se al -
can çar mos a meta de 20 mil equi pes no Pro gra ma
Sa ú de da Fa mí lia, po de re mos fa zer uma gran de co -
me mo ra ção pelo avan ço ocor ri do numa mu dan ça es -
tru tu ral da sa ú de. To da via, pen so que, até mais im -
por tan te do que isso, se ria ter mos a cons ciên cia de
que de ve ria ser a pri o ri da de nº 1 do Go ver no Fe de ral
a im plan ta ção na ci o nal do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí -
lia. Essa se ria uma ver da de i ra mu dan ça da es tru tu ra
so ci al do País quan do se fala em sa ú de pú bli ca.

O Go ver no Fe de ral de ve ria ou sar, im pon do, de
to das as ma ne i ras, um con tro le dos gas tos pú bli cos,
seja fa zen do com que os que com pram me di ca men -
tos em hos pi ta is e mu ni cí pi os ra ci o na li zem e te nham
um sen so de pri o ri da de, seja in ves tin do em um mo de -
lo em que gas tar mais pu des se sig ni fi car aqui lo que o
Se na dor Pa u lo Har tung abor dou, ou seja, a apro va -
ção unâ ni me, com lou vor, pelo Se na do Fe de ral, da
PEC da sa ú de. Esta, por sua vez, po de ria per mi tir um
gran de in ves ti men to adi ci o nal no Pro gra ma Sa ú de da 
Fa mí lia e que es ta ria vin cu la do ao pro je to em vo ta -
ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con ti -

nua em dis cus são.
Encer ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na

para en ca mi nhar, por cin co mi nu tos.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, da mes ma for ma como fez o
Se na dor Pa u lo Har tung, apro ve i to tam bém o mo men -
to para pa ra be ni zar a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, in clu si ve al guns Se na do res que têm 
por con cep ção um po si ci o na men to con trá rio à apre -
sen ta ção da PEC da sa ú de – é cla ro que, se for por
dis pu ta des qua li fi ca da den tro da base de Go ver no,
não res pe i ta mos.

Alguns par la men ta res ti ve ram a opor tu ni da de
de dis cu tir, como dis cu ti mos, tan to com o Se na dor
Pa u lo Sou to quan to, há pou co, com o Se na dor Pe dro
Piva, as di fi cul da des que al gu mas ad mi nis tra ções
mu ni ci pa is e es ta du a is te rão para im ple men tar o pro -
gra ma sem com pro me ter a re ce i ta l í  qui da real dos
Esta dos e Mu ni cí pi os. Sa be mos da gi gan tes ca ne -
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ces si da de de su pe rar um abis mo cru el, per ver so, que 
exis te en tre o que con quis ta mos na le gis la ção do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de e a ver da de i ra tra gé dia vi vi da
por mi lha res de bra si le i ros, que se sub me tem a um
co ti di a no ver go nho so, de hu mi lha ção, de so fri men to,
de no i tes e no i tes nas fi las, por con ta da ine fi cá cia no
aten di men to ao se tor sa ú de. Por isso sa be mos o
quan to é im por tan te essa im po si ção le gal para que os 
apa re lhos de Esta do pos si bi li tem, efe ti va men te, a
vin cu la ção des ses re cur sos para a sa ú de.

E, além do in te res se pú bli co, es ta mos di an te de
um per fil epi de mi o ló gi co ex tre ma men te com ple xo.
Hoje, nin guém pode fa lar em me di ci na pre ven ti va;
nin guém pode fa lar em ações pre ven ti vas como pri o -
ri da de em re la ção às ações cu ra ti vas. Não po de mos
mais fa lar isso, por que o per fil epi de mi o ló gi co é tão
com ple xo que a po pu la ção po bre, mi se rá vel tem, ao
mes mo tem po e em igual po ten ci a li da de, em igua is
ín di ces de in ci dên cia e per ver si da de, as mes mas do -
en ças con si de ra das da po bre za, como a mor te por di -
ar réia, a tu ber cu lo se, a có le ra, a han se nía se, a den -
gue, como tem as do en ças ca rac te ri za das como sen -
do pró pri as do de sen vol vi men to, que são as crô ni -
co-degenerativas. Mu i tos não mor rem por que tra tam
a hi per ten são leve, as do en ças crô ni -
co-degenerativas ain da no iní cio da sua sin to ma to lo -
gia, mas a po pu la ção po bre não.

Por tan to, hoje, as ações de sa ú de têm que ser
tan to na área pre ven ti va quan to na área cu ra ti va. É
exa ta men te por isso que os ser vi ços de sa ú de têm
que es tar pre pa ra dos tan to na por ta de en tra da do
sis te ma, lá no pe que no pos to de sa ú de, que fun ci o na
com o aten di men to bá si co, com a clí ni ca bá si ca, com
a imu ni za ção, como tem que pos si bi li tar que os ser vi -
ços de alta com ple xi da de es te jam dis po ní ve is ao po -
bre com toda a tec no lo gia de que o rico dis põe.

É exa ta men te por isto que é im por tan te: pelo in -
te res se pú bli co e tam bém por que, tal vez, quan do pre -
fe i tos e go ver na do res se sen ti rem pres si o na dos para
cum prir a vin cu la ção da lei, pos sam eles até se re be -
lar e vir ao Se na do Fe de ral para dis cu tir o que se
paga, o que se com pro me te da re ce i ta dos Mu ni cí pi os 
e dos Esta dos com o pa ga men to dos ju ros e dos ser -
vi ços da dí vi da. E, pelo in te res se pú bli co tam bém,
quan do pre fe i tos e go ver na do res, sen tin do-se pres si -
o na dos para cum prir a vin cu la ção, que fará par te da
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e, por tan to, da lei,
efe ti va men te ve nham tam bém pres si o nar o Se na do
Fe de ral, que re pre sen ta a Fe de ra ção, e o Go ver no
Fe de ral para que não com pro me tam tan to, pra ti ca -
men te a me ta de do Orça men to do nos so País, com o

pa ga men to de ju ros e ser vi ços da dí vi da, com o fi nan -
ci a men to da agi o ta gem in ter na ci o nal.

É só, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Em

vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção n.º 29, de 2000.
Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre si -

den te, o PSDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – As

Sras e os Srs. Se na do res que apro vam o pro je to 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. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.

Pre si den te, peço a V. Exª que faça con sig nar o meu
voto con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – De ter -
mi no o re gis tro em Ata do voto con trá rio do Se na dor
La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Item 1: 
(Pros se gui men to da apre ci a ção)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, 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 265, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 50, 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 443, de
2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos), que au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos – ECT a ele var tem -
po ra ri a men te seus li mi tes de en di vi da men to 
para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com o BG Bank A/S – Di na mar ca, no va lor
to tal equi va len te a até DM 37.054.758,00
(trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro
mil, se te cen tos e cin qüen ta e oito mar cos
ale mães), des ti na da ao fi nan ci a men to par ci -
al do Pro je to de Au to ma ção do Sis te ma de
Tri a gem de Obje tos Pos ta is, que in te gra o
Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma 
Pos tal – PASTE .

Dada a au sên cia even tu al, no ple ná rio, do Re la -
tor, a Pre si dên cia, nos ter mos do art. 175, in ci so V, do
Re gi men to Inter no, re ti ra a ma té ria cons tan te do item
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1 da pa u ta de hoje, in clu in do-a na Ordem do Dia da
ses são de ama nhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
V. Exª a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – A res pe -
i to do Item nº 1, du ran te a dis cus são ini ci al fo ram fe i -
tos al guns ques ti o na men tos pe los Se na do res José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião. Pela Li de ran ça do 
Go ver no, ape sar de o Se na dor Wel ling ton Ro ber to
não es tar pre sen te, ao ana li sar o re la tó rio de S. Exª e
os ane xos do pro ces sa do, ve ri fi quei que es sas in for -
ma ções cons tam do re la tó rio. Per gun to à Mesa se
não po de ria, em nome da Li de ran ça do Go ver no,
pres tar os es cla re ci men tos ne ces sá ri os e, a par tir
daí, vo tar uma ma té ria im por tan te para os Cor re i os.
Esse em prés ti mo faz par te de um pa co te de em prés ti -
mos dos qua is, nos úl ti mos no ven ta dias, o Se na do
Fe de ral já apro vou três des ses em prés ti mos. Os da -
dos es tão aqui no pro ces sa do. Por tan to, não vejo ne -
nhum mo ti vo para que não se vote a ma té ria hoje, se
for o caso de se rem dis cu ti dos os da dos que es tão no
pro ces sa do.

Sr. Pre si den te, não es tou aqui para emi tir pa re -
cer em nome do Re la tor; es tou aqui ape nas para re -
gis trar, den tro do re la tó rio emi ti do, as in for ma ções à
dis po si ção de qua is quer dos Srs. Se na do res, e as si -
na do pelo Re la tor, Se na dor Wel ling ton Ro ber to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para con tra di tar
a ques tão de or dem .

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de.) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra para
con tra di tar a ques tão de or dem, em bo ra a Pre si dên -
cia já te nha de ci di do em re la ção à ma té ria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para con tra di tar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se o pro je to é re le van te para o Go ver no e
sua base, é im por tan te que o Go ver no, sua base, o
Re la tor e o Pre si den te da Co mis são es te jam pre sen -
tes para vo tar. Pedi um es cla re ci men to ao Re la tor, em 
re la ção à ques tão le van ta da pelo Se na dor Ro ber to
Re quião, que não cons ta do pro ces sa do, mas es tão
au sen tes o Re la tor e o Pre si den te da Co mis são. O
pro je to está em re gi me de ur gên cia e, por tan to, caso
haja emen da, cabe ao Re la tor emi tir pa re cer. Se a
ques tão é essa, en tão vou apre sen tar uma emen da,
pro pon do que, onde se lê 37 mi lhões, 054 mil e 758

mar cos ale mães, le ia-se 37 mi lhões, 054 mil e 757
mar cos ale mães.

O Re la tor não está pre sen te para emi tir pa re cer
so bre a emen da. Então, o ló gi co e o re gi men tal é a
ma té ria fi car para ama nhã, con ti nu an do em re gi me
de ur gên cia, e a base do Go ver no pro vi den cia, en tão,
para que o Pre si den te da Co mis são e o Re la tor es te -
jam pre sen tes ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
tem toda ra zão. A ma té ria já está de ci di da e en tra rá
na pa u ta da ses são de ama nhã.

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

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem a 
pa la vra o 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, 
foi lido hoje o re que ri men to, com fun da men to no art.
74, I, do Re gi men to Inter no, do Se na dor Ge ral do
Melo e tam bém por mim as si na do, para a cri a ção de
co mis são tem po rá ria in ter na, com pos ta de 11 Se na -
do res e igual nú me ro de su plen tes, para, em 120
dias, le van tar da dos e in for ma ções a res pe i to da cri se 
na in dús tria ae ro náu ti ca bra si le i ra, bem como pro por
con jun to de me di das e re co men da ções com vis tas à
so lu ção do pro ble ma. Para a con se cu ção de seus ob -
je ti vos, fica fi xa do o va lor de R$30 mil.

Sr. Pre si den te, re cen te men te a Mesa, dado o
nú me ro tão gran de de co mis sões per ma nen tes e
tem po rá ri as e de CPIs re sol veu que, até que haja um
en ten di men to con sen su al dos Lí de res, não ha ve ria a
for ma ção de co mis sões es pe ci a is. Esse é um as sun -
to de gran de re le vân cia e sua con ti nu a ção está pre -
vis ta no re que ri men to apro va do na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Já hou ve, in clu si ve, al gu mas
au diên ci as com o Mi nis tro da De fe sa, com o Pre si -
den te da Infra e ro e da Trans bra sil.

Está pre vis ta para a pró xi ma se ma na, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a vin da dos Pre si -
den tes da Va rig, da TAM e da VASP. O Pre si den te da
CAE, Se na dor Ney Su as su na, con cor dou com que os 
ae ro na u tas, ae ro viá ri os e tra ba lha do res da avi a ção
ci vil te nham di re i to à voz du ran te a au diên cia.

O Se na dor Ge ral do Melo di a lo gou hoje com o
Pre si den te Ney Su as su na e fi cou acer ta do que os tra -
ba lhos da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, na au -
diên cia da pró xi ma se ma na, se rão par te dos tra ba -
lhos da Co mis são Espe ci al. Su gi ro à Mesa que con vi -
de os Lí de res para uma re u nião com o ob je ti vo de de -
li be rar a res pe i to do me lhor en ca mi nha men to para a
for ma ção da Co mis são Espe ci al, sem qual quer pre ju -
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í zo para os tra ba lhos da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos so bre a avi a ção ci vil. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – O

tem po da ses são já está es go ta do. Peço a V. Exªs
que se jam bre ves.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, com par ti lho in te i ra men te da pre o cu pa ção de V.
Exª, mas não po dia, até para evi tar pe dir pela Li de -
ran ça, de i xar de re gis trar aqui, em nome dos Se na do -
res Tião Vi a na e Ma ri na Sil va, do Go ver na dor do Acre 
e em meu nome pró prio, como Lí der do Blo co da Opo -
si ção, que hoje à tar de o Go ver na dor, jun ta men te
com o De pu ta do Edval do Ma ga lhães, Lí der do PT no
Acre, e a De pu ta da Nalú Gou ve ia fi ze ram uma re pre -
sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co pe din do uma in ves ti -
ga ção de to das as de nún ci as apre sen ta das na Casa
pelo Se na dor Na bor Jú ni or.

É in te res se dos nos sos Se na do res, tan to da Se -
na do ra Ma ri na Sil va como do Se na dor Tião Vi a na,
não tra zer mais esse de ba te à Casa, não des qua li fi -
can do a dis cus são so bre o in te res se na ci o nal, o in te -
res se da po pu la ção bra si le i ra, e fa zen do da tri bu na
do Se na do pal co para dis cus são de um pro ble ma do
Acre. Os Se na do res já se pro pu se ram a fa zer esse
de ba te den tro do Acre, para que to das es sas ques -
tões se jam es cla re ci das. E com a con fi an ça que de -
po si ta mos na éti ca, no res pe i to ao pa tri mô nio pú bli co, 
na li ber da de e na cons ciên cia, que sem pre foi par te
fun da men tal da pa u ta de dis cus são dos nos sos com -
pa nhe i ros do Acre, es ta mos ape nas re gis tran do que
o Mi nis té rio Pú bli co ago ra irá apu rar es ses fa tos, em -
bo ra o Se na dor Na bor Jú ni or e a Opo si ção ao Go ver -
no do Acre não te nham tido a ca pa ci da de de en ca mi -
nhar uma re pre sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co, como
de ve ri am ter fe i to. Os nos sos Se na do res e o Go ver -
na dor do Acre es tão re pre sen tan do no Mi nis té rio Pú -
bli co, a quem ca be rá dar a úl ti ma pa la vra em re la ção
às úl ti mas de nún ci as. Até por que o Mi nis té rio Pú bli co
já o fez em re la ção a de nún ci as fe i tas con tra a Pre fe i -
tu ra da ca pi tal do Acre. A au di to ria fe i ta pelo Mi nis té -
rio da Sa ú de com pro vou que a for ma como o Se na dor 
Tião e a Se na do ra Ma ri na Sil va se po si ci o na ram nes -
ta Casa, com cer te za, é ir re le van te e ex tre ma men te
res pe i to sa para to dos nós.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, 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. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
a pa la vra V. Exª.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a Mesa aca bou de to mar a de ci são de re -
ti rar um pro je to com base no art. 175, in ci so V, do Re -
gi men to Inter no. Qu e ro sa ber o mo ti vo que le vou a
essa de ci são, ten do em vis ta que o in ci so V não fala
em au sên cia de re la tor. Qu e ro sa ber se a de ci são foi
to ma da em fun ção da au sên cia do re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Lí der Sér gio Ma cha do, a ma té ria foi so bres ta da 
por uma de ci são da Pre si dên cia, que as sim pro ce deu 
ten do como base o art. 48.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB –CE) – Não, 
foi ale ga do na de ci são da Pre si dên cia da Mesa o art.
175, in ci so V.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor Sér gio Ma cha do, diz o art. 48, em seu in -
ci so XXII, o se guin te:

Inci so XXII – con vi dar, se ne ces sá rio, o re la tor
ou o Pre si den te da Co mis são a ex pli car as con clu -
sões de seu pa re cer.

De vi do à au sên cia do re la tor da ma té ria no ple -
ná rio, even tu al men te, e ten do em vis ta ain da que al -
gu mas in for ma ções, se gun do aque le que sus ci tou a
ques tão de or dem, não es ta vam ex pli ci ta das no pro -
ces so, a Pre si dên cia achou por bem so bres tar a ma -
té ria para ama nhã.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – O
Pre si den te da Mesa ale gou que to mou a de ci são em
fun ção do art. 175, in ci so V.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Exa -
ta men te, S. Exª leu.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) –
Aqui não se fala em au sên cia de Re la tor. Então, pas -
sa re mos a es ta be le cer como uma re gra bá si ca para
os tra ba lhos que, sem pre que o Re la tor es ti ver au -
sen te, não se po de rá vo tar ne nhum pro je to. Essa é a
de ci são para que va lha para esse pro je to e para os fu -
tu ros pro je tos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Mesa en ten de, emi nen te Se na dor Sér gio Ma cha do,
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que, além dis so, tam bém hou ve fa lha de ins tru ção do
pro ces so.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – So li -
ci to a pa la vra, 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 Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO  (Sem Par ti do – PA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, acre di to que o Se na dor Sér gio Ma -
cha do, na sua co lo ca ção fe i ta há pou co, não pode
pro i bir que um pro je to de i xe de ser vo ta do mes mo
que o re la tor não es te ja pre sen te, até por que já as sis -
ti mos, vá ri as ve zes nes ta Casa, a Pre si dên cia de le -
gar um re la tor ad hoc quan do há ne ces si da de. 

Então, acre di to que o Se na dor Sér gio Ma cha do
não as sis tiu ao pro nun ci a men to do Se na dor José
Edu ar do Du tra, que foi mu i to cor re to: S. Exª ti nha dú -
vi das com re la ção ao pro je to e pre ci sa va ter uma res -
pos ta, uma po si ção do re la tor e, por isso, so li ci tou
que o pro je to fos se vo ta do a par tir de ama nhã, já na
pre sen ça do re la tor, no caso, o Se na dor Wel ling ton
Ro ber to. Da mes ma for ma esse úl ti mo pro je to, dis cu -
ti do nes ta tar de, foi en ca mi nha do da mes ma ma ne i ra. 
Assim en ten di, não que isso se tor ne uma re gra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Per -
gun to ao emi nen te Se na dor Sér gio Ma cha do se S.
Exª ain da não con clu iu a sua ques tão de or dem, se
não está de vi da men te es cla re ci do?

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten do em vis ta o
que o Se na dor Luiz Otá vio fa lou, eu gos ta ria de di zer
que o meu en ten di men to é igual ao de V. Exª; ou seja,
es tan do o re la tor au sen te, se po de rá no me ar um re la -
tor ad hoc. Mas a in for ma ção que re ce bi da Mesa é
de que a ra zão por que es ta va sen do re ti ra do o pro je -
to era a au sên cia do re la tor e do Pre si den te da Co -
mis são, no ple ná rio. Tan to que foi le van ta da essa
ques tão. Por isso es tou ques ti o nan do, pois se foi
essa a ra zão da re ti ra da des se pro je to, que ro que
essa re gra per ma ne ça para to dos os pro je tos.

Con cor do in te i ra men te com V. Exª, pois não há
mo ti vo, pela au sên cia de um re la tor, para não se no -
me ar um re la tor ad hoc e, em se gui da, vo tar qual quer 
ma té ria. Estou to tal men te de acor do com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se -
na dor Sér gio Ma cha do, a Mesa gos ta ria de es cla re -
cer a V. Exª tam bém que o art. 175, ci ta do pelo Pre si -
den te da Mesa, no seu in ci so V, diz: 

Art. 175. A se qüên cia dos tra ba lhos da 
Ordem do Dia não po de rá ser al te ra da se -
não:

..............................................................
V – Pela re ti ra da de qual quer ma té ria,

para cum pri men to de des pa cho, cor re ção
de erro ou omis são nos avul sos e para sa -
nar fa lhas de ins tru ção. 

Portanto, “falhas de instrução” foi o que alegou 
o eminente Senador José Eduardo Dutra, que pediu 
esclarecimentos ao relator.

Não es ta mos re ti ran do a ma té ria da pa u ta por
au sên cia even tu al do re la tor, mas por fa lha da ins tru -
ção e tam bém por que o re la tor não es ta va pre sen te
para ex pli car. Mas essa já é uma ma té ria ven ci da, já
foi de ci di da pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para, 
em se gui da, en cer rar mos a ses são.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ape nas re gis trar que o Se na dor Sér gio Ma cha do está 
usan do o ar gu men to de que se vale esse pro ce di -
men to para esse pro je to, ele va le rá para to dos.

Qu e ro di zer que essa ma té ria está em re gi me
de ur gên cia e que, por tan to, ne ces si ta ria, se fos se o
caso, de pa re cer do re la tor so bre emen das, por ven tu -
ra, apre sen ta das. Então, não é de for ma se me lhan te
a ou tros pro je tos em tra mi ta ção nor mal por que os ou -
tros pro je tos, se hou ves se emen da, vol ta ri am para as
suas Co mis sões. Daí a ne ces si da de dos es cla re ci -
men tos a res pe i to das fa lhas que de tec ta mos. Cabe
ao re la tor ou ao Pre si den te da Co mis são es cla re cer
as fa lhas.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Se na dor José Edu ar do Du tra, mais uma vez, vem ao
so cor ro da Mesa, ale gan do, com mu i ta pro pri e da de,
que o pro je to, ex cep ci o nal men te, acha-se em re gi me
de ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti 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 Pe dro Si mon, Álva ro Dias, Gil vam
Bor ges, Ro me ro Jucá, Ro meu Tuma, Ma u ro Mi ran da
e Re nan Ca lhe i ros en vi a ram dis cur sos à Mesa para
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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. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, vol to à pre sen ça de
Vos sas Exce lên ci as para cum prir o gra to de ver de
lhes dar a co nhe cer um pro nun ci a men to de uma mais 
ilus tres e des ta ca dos lí de res des te País. Por co in ci -
dên cia, tra ta-se de um par ti cu lar e que ri do ami go.
Não é pelo fato de ser um ami go, en tre tan to, que sou
me nos ri go ro so na aná li se que faço de seu ca rá ter, de 
sua ca pa ci da de de tra ba lho, de sua dis po ni bi li da de
para co o pe rar com as au to ri da des des te País.

Tra ta-se de pro nun ci a men to fe i to pelo Dr. Luís
Ro ber to Pon te, na se ção ina u gu ral das Con fe rên ci as
Na ci o na is da Indús tria da Cons tru ção – CONFICs em
8 de maio des te ano, pro mo vi das pela Câ ma ra Bra si -
le i ra da Indús tria da Cons tru ção Ci vil – CBIC, da qual
é Pre si den te.

O Dr. Luís Ro ber to Pon te, to dos sa bem mas não 
cus ta lem brar, já no seu pri me i ro man da to como De -
pu ta do Fe de ral e Cons ti tu in te – pelo pres tí gio acu mu -
la do em pou co tem po – foi es co lhi do, pelo Pre si den te
José Sar ney, para exer cer a fun ção de lí der do Go ver -
no no Con gres so Na ci o nal. E de sin cum biu-se com tal
com pe tên cia e bri lhan tis mo des sa ta re fa, que, logo
em se gui da foi no me a do Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil 
do Go ver no Sar ney.

Esse, Se nho ras e Se nho res, um bre ve per fil do
Dr. Luís Ro ber to Pon te, cuja per so na li da de tive o pri -
vi lé gio de exa mi nar em dis cur so que pro nun ci ei nes ta 
Casa, logo no iní cio do meu se gun do man da to, em 24 
de abril de 1991.

Mas, não irei to mar mais tem po de Vos sas
Exce lên ci as, a fim de que o de di quem, in te gral men te, 
à le i tu ra e aná li se de seu dis cur so, cuja trans cri ção
nos Ana is des ta Casa so li ci to, como in te gran te des te
meu pro nun ci a men to. 

“Se nho ras e Se nho res,
Devo ser bre ve, mas não omis so.
A Câ ma ra Bra si le i ra da Indús tria da

Cons tru ção – CBIC é uma en ti da de ma du ra, 
nas ci da há 43 anos, com bom DNA, da qual 
não se verá uma pro po si ção que não es te ja, 
cons ci en te men te, sub me ti da aos in te res ses
ma i o res do País. 

Está ela ina u gu ran do aqui as anu a is
Con fe rên ci as Na ci o na is da Indús tria da
Cons tru ção – CONFICs, e não ha ve ria me -
lhor lu gar para isto do que São Pa u lo, pelo

que ele re pre sen ta para o País, e pela pu -
jan ça e pres tí gio das suas qua tro afi li a das
aqui se di a das, que se in cum bi ram de re a li -
zar esta pri me i ra Con fe rên cia. As hon ras e
os agra de ci men tos a Alu í zio Cu per ti no, a
Pa u lo Go doy, a Sér gio Por to e a Wal ter La -
fe mi na, pre si den tes do Si ni cesp, da
APEOP, do Sin dus con e do Se co vi, por este 
even to que ha ve rá de ser o mar co de uma
nova for ma de pro mo ver as mu dan ças que
per mi tam ao se tor da Cons tru ção bem cum -
prir o seu pa pel no cres ci men to des ta Pá tria 
ama da, e de im preg nar as cons ciên ci as das 
con vic ções que o se tor me di ta da men te con -
so li dou, so bre as me di das ne ces sá ri as para
que isso se dê.

Agra de ce mos aos que vi e ram de tan -
tas pla gas para aju dar a cons tru ção do nos -
so des ti no; aos pa i ne lis tas e às li de ran ças
de tra ba lha do res, que bus cam, co nos co, a
so lu ção de ques tões que nos per mi ta uma
vida dig na e fra ter na, e, de modo es pe ci al,
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
e de ma is che fes e mem bros de Po de res,
que, com suas pre sen ças, dão um tes te mu -
nho da im por tân cia da Indús tria da Cons tru -
ção para a edi fi ca ção da Na ção.

É o en con tro com a ver da de, de go ver -
na dos e go ver nan tes, que fará o de sen vol vi -
men to har mô ni co da Na ção e dará dig ni da -
de aos seus fi lhos. Esse en con tro com a
ver da de será pro pi ci a do pela edu ca ção, no
seu com ple to sen ti do, e pe los de ba tes am -
plos e qua li fi ca dos, como pre ten de mos que
se jam os des ta Con fe rên cia.

Trá gi cas são as con se qüên ci as do
des pre zo à ver da de, e os exem plos são in -
fin dos.

Ain da ago ra pro mo ve-se um per ni ci o -
so des gas te da ima gem do Pre si den te da
Re pú bli ca e de par la men ta res dig nos, e
imo bi li za-se o Con gres so Na ci o nal, com
uma dis cus são ir ra ci o nal so bre o sa lá rio mí -
ni mo. De ve ría mos pro cu rar a ver da de quan -
to à sua efi cá cia para au men tar o po der
aqui si ti vo dos mais po bres, e quan to às con -
se qüên ci as de um au men to que a ele se dê, 
ina de qua do à es ta bi li da de eco nô mi ca, e
não dis cu tir o que nin guém nega: a to tal in -
su fi ciên cia do seu va lor atu al, ou mes mo
dos fa mo sos 100 dó la res, para sus ten tar,
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com dig ni da de, uma fa mí lia. É como se re -
sol vês se mos con de nar os go ver nan tes por
não de cre ta rem a ex tin ção do cân cer, de -
nun ci an do todo o seu hor ror, ao in vés de
de ba ter mos o que pre ci sa ser fe i to para que 
a sua pre ven ção e a sua cura tor nem-se re -
a is. Con vi ria que in da gás se mos por que o
po der aqui si ti vo dos tra ba lha do res da Ingla -
ter ra é tão su pe ri or ao dos nos sos, ain da
que lá, até um ano atrás, fos se zero o sa lá -
rio mí ni mo. 

É ób vio que pre si den te al gum re cu -
sar-se-ia a ga nhar o apla u so, o res pe i to e a
gra ti dão do seu povo, para ne gar a con ces -
são de um sa lá rio mí ni mo dig no que nada
lhe cus ta ria con ce der fos se ele a sim ples
con se qüên cia de uma mera san ção de lei.
O ato de co ra gem e de so li da ri e da de com
os po bres é o da re cu sa de ce der à ten ta -
ção do apla u so agra dá vel e fá cil, que ad vi ria 
de uma me di da sim pá ti ca, mas que tra ria
ma le fí ci os aos que a re i vin di cam, apa ren -
tan do pro te gê-los. 

Tam bém ago ra es ta mos vi ven do a
gran de ex pec ta ti va do jul ga men to pelo STF
de qua is ín di ces de cor re ção de vem ser
apli ca dos aos sal dos do FGTS nos me ses
de im plan ta ção de al guns pla nos eco nô mi -
cos pas sa dos, um re ma nes cen te da tra gé -
dia da in fla ção. Há uma de man da ju rí di ca
ar ti fi ci al men te exa cer ba da pe las opor tu ni da -
des de tra ba lho que esse con ten ci o so abre
aos ad vo ga dos, mas, na ver da de, não há
um cla mor, como cer ta men te ha ve ria se ne -
ces sá rio o re pa ro de uma in jus ti ça in ques ti -
o ná vel. 

Ain da que ti ves se ha vi do re du ção de
al gum ín di ce com pre ju í zo aos de ten to res
do FGTS, os be ne fi ciá ri os se ri am os pró pri -
os tra ba lha do res, já que, em boa par te, os
seus sal dos fo ram em pres ta dos a eles mes -
mos, em fi nan ci a men tos da casa pró pria
que re ce be ram os mes mos ín di ces na cor -
re ção de seus dé bi tos. É bom lem brar que a 
to ta li da de des ses sal dos deve ser uti li za da
para pro du zir ha bi ta ção e sa ne a men to, vi a  -
bi li zan do em pre go para os pró pri os de ten to -
res do FGTS, e aju dan do a re sol ver pro ble -
mas que tan to afe tam a sua qua li da de de
vida. 

De pen den do da de ci são do STF, pode
ad vir uma per da da or dem de R$ 40 bi lhões
ao FGTS, que será ban ca da pelo go ver no, o 
que sig ni fi ca di zer, por to dos, in clu si ve, em
par te, pe los pró pri os ga nha do res, com gra -
ves ris cos para o equi lí brio das con tas pú bli -
cas e para a es ta bi li da de eco nô mi ca. Tal de -
ci são será to ma da pelo voto de seis pes so -
as, que de ci di rão com o olhar na jus ti ça, no
in te res se da Na ção e na lei. Pro va vel men te, 
quan to à jus ti ça, e, cer ta men te, quan to ao
in te res se da Na ção, uma aná li se acu ra da
mos tra ria que o bom se ria de i xar com o
FGTS es ses re cur sos que, so zi nhos, vi a bi li -
za ri am a so lu ção da ma i or cha ga so ci al vi sí -
vel do país: a sub-habitação de qua tro mi -
lhões de fa mí li as. Qu an to à lei, não pa re ce
uma de ci são ób v ia, já que dis cre pan tes têm
sido as de ci sões até aqui to ma das, e, cer ta -
men te, ha ve rá in ter pre ta ções di ver gen tes
en tre os dig nís si mos onze mem bros do STF, 
os úni cos que têm o po der de jul gar a ma té -
ria. O que cabe ago ra é re zar para que a sa -
be do ria os ilu mi ne, fa zen do-os en con trar a
ver da de, e res pe i tar a sua de ci são, seja ela
qual for. 

Esta Con fe rên cia pre ten de apon tar
ver da des des per ce bi das pe los go ver nan tes, 
que, se le va das em con si de ra ção, evi ta rão
mu i to so fri men to à so ci e da de bra si le i ra, por -
que da rão so lu ções para as três ques tões
bá si cas de que ela tra ta: a in su fi ciên cia da
in fra-estrutura in dis pen sá vel ao de sen vol vi -
men to; a im pos si bi li da de de aces so à ha bi -
ta ção, e a ir ra ci o na li da de do con fli to nas re -
la ções do tra ba lho. Nes ta sa u da ção, é ade -
qua do ci tar su cin ta men te al gu mas des sas
ver da des.

Por exem plo, um pe que no tri bu to so -
bre os com bus tí ve is, de va lor su fi ci en te para 
con ser var as es tra das que as pes so as uti l i  -
zam, re pre sen ta ria, para es sas pes so as, um 
cus to bem in fe ri or ao que lhes é im pos to
ape nas pelo au men to do con su mo de com -
bus tí vel que es tra das mal con ser va das pro -
vo cam. Para não fa lar na per da de tem po e
na des pe sa com os ve í cu los. Essa ver da de, 
por si só, re co men da um novo sis te ma tri bu -
tá rio que con tem ple a pos si bi li da de de que
uma lei es ta be le ça a vin cu la ção de par ce la
de um tri bu to des se tipo aos gas tos com a
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ma nu ten ção das ro do vi as, a fim de se evi ta -
rem cus tos ir ra ci o na is im pos tos à so ci e da -
de, e de se ga ran tir a exis tên cia de uma ma -
lha ro do viá ria con di zen te com as ne ces si da -
des da com pe ti ti vi da de do País, me di an te a
su pe ra ção de fi ni ti va da crô ni ca in su fi ciên cia
de re cur sos para a sua con ser va ção.

Do mes mo modo, os va lo res des pen di -
dos com as so lu ções pre cá ri as de abas te ci -
men to de água e de des ti na ção do es go to e
com os tra ta men tos de do en ças, de vi do a
fal ta de sa ne a men to bá si co para inú me ros
bra si le i ros, são mu i to su pe ri o res ao ne ces -
sá rio para ga ran tir esse ser vi ço pú bli co a to -
dos. Para não fa lar na per da da au to-estima 
que isso está ca u san do a tan tos ir mãos
nos sos. Essa ver da de de ter mi na que se to -
mem duas me di das ur gen tes: as se gu rar
aces so aos re cur sos do FGTS, para o Esta -
do po der cum prir a sua par te na so lu ção da
ques tão, e re ti rar os óbi ces a uma cu i da do -
sa am pli a ção das con ces sões do se tor, para 
o que é mis ter que se es ta be le ça a cla ra de -
fi ni ção ins ti tu ci o nal do po der con ce den te,
das agên ci as re gu la do ras e do mo de lo de
ven da que não leve à con cen tra ção da pres -
ta ção des se ser vi ço pú bli co, bem como que
se pre ser vem os tri bu tos pa gos pe los bra si -
le i ros e en tre gues ao BNDES, a fim de vi a  -
bi li zar igual da de de com pe ti ti vi da de às em -
pre sas bra si le i ras, dis po ni bi li zan do-lhes re -
cur sos com ta xas de ju ros in ter na ci o na is,
como dis põem as em pre sas dos ou tros pa í -
ses. 

Não se pro pi cia aces so à ha bi ta ção
sem um sis te ma fi nan ce i ro que pra ti que ju -
ros re du zi dos e con ce da fi nan ci a men to de
lon go pra zo, nem se vi a bi li za ha bi ta ção para 
as ca ma das de ba i xa ren da sem sub sí di os
par ci a is para a sua aqui si ção.

Exis tem já duas fon tes au tô no mas de
re cur sos des ti na dos à ha bi ta ção: o FGTS e
a Ca der ne ta de Pou pan ça, que, se ope ra -
dos sem as dis tor ções atu a is, en tre as qua is 
a da li be ra ção da pou pan ça para apli ca ção
fora da ha bi ta ção, vi a bi li za ri am o fi nan ci a -
men to sus ten ta do para a casa pró pria, com
ju ros co me di dos e sem sub sí di os, ain da que 
haja ne ces si da de de seus va lo res se rem al -
tos no res tan te da eco no mia. Isso por que a
Ca der ne ta de Pou pan ça, na sua jus ta con -

cep ção, mes mo com ren di men to con ti do,
atrai pou pa do res su fi ci en tes por ga ran -
tir-lhes a re po si ção da per da in fla ci o ná ria do 
po der aqui si ti vo de suas eco no mi as,
dar-lhes se gu ran ça e li qui dez, con fe rir-lhes
isen ções fis ca is do IR e da CPMF e pro pi ci -
ar-lhes a ex pec ta ti va de po de rem uti li zar-se
des sa pou pan ça para a com pra de sua
casa, de ven do, por tan to, ser, cada vez
mais, in cen ti va da.

Essas ver da des tor nam in de fen sá vel a 
per mis são vi gen te para que os re cur sos da
pou pan ça, cap ta dos com ju ros ba i xos e ta -
be la dos, se jam apli ca dos li vre men te em ou -
tras ati vi da des que não a ha bi ta ção, a ju ros
li vres, que che gam a al can çar ren di men tos
de 180% ao ano, con tra os 6,17% pa gos
aos pou pa do res. Essa ru i no sa per mis são,
que até te ria sido com pre en sí vel no seu iní -
cio, em 1986, se ti ves se sido en tão es ta be -
le ci do que os de cor ren tes ga nhos ex tra or di -
ná ri os ob ti dos pe los agen tes cap ta do res se -
ri am aba ti dos dos seus cré di tos ori un dos do 
rom bo do FCVS, re du ziu a com pul so ri e da de 
da apli ca ção em ha bi ta ção a, hoje, 60%, e,
ain da, 20% dela a ju ros li vres! Mes mo as -
sim, os agen tes pri va dos, pe las bre chas das 
re so lu ções, apli cam, de fato, em ha bi ta ção,
ape nas 30% da cap ta ção. Sem eli mi nar es -
sas bre chas, en tre as qua is a de con si de rar
como apli ca dos em ha bi ta ção os cré di tos do 
FCVS, que, como se viu, já fo ram com pen -
sa dos pe los re fe ri dos ga nhos ex tra or di ná ri -
os, pou co adi an ta a com pul so ri e da de.

No Bra sil, in gres sam na Jus ti ça do
Tra ba lho, anu al men te, mais de 2,5 mi lhões
de ações, en quan to que, no Ja pão, o to ta l
de re cla ma ções des se tipo na jus ti ça co -
mum, por que lá não há jus ti ça do tra ba lho, é 
de pou co mais de um mi lhar. Ain da na úl ti -
ma se ma na ouvi, de fon te aba li za da, a es ti -
ma ti va de que a quan ti da de de ações tra ba -
lhis tas que se ini ci am a cada ano, no Bra sil,
é su pe ri or à da soma de to dos os pa í ses do
mun do. Será que se con cen trou nos bra si le -
i ros uma es pé cie de má ín do le, que faz com 
que seus em pre sá ri os de se jem sem pre sub -
tra ir di re i tos de seus co la bo ra do res, ou será
a in dús tria da re cla ma tó ria, sus ten ta da por
uma le gis la ção re tró gra da, que, in jus ta men -
te, nos faz pa re cer uma raça de ca na lhas,
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que é este o ad je ti vo que me re ce quem lo -
gra o tra ba lha dor?

A le gis la ção tra ba lhis ta tem pro vo ca do
um fan tás ti co des per dí cio de ener gia hu ma -
na e de re cur sos do País. Ape nas com a
Jus ti ça do Tra ba lho, que não re pre sen ta os
ma i o res gas tos, con su mi ram-se, em 1996,
R$ 2,135 bi lhões, mais de três ve zes o que
gas tou a Câ ma ra dos De pu ta dos, e, em par -
te, como sua de cor rên cia, es ti ma-se que es -
te jam na ati vi da de in for mal, com to das as
con se qüen tes se qüe las, 60% dos tra ba lha -
do res bra si le i ros ocu pa dos, para não fa lar
na re du ção dos em pre gos pro vo ca da pe las
in cer te zas, os gas tos inú te is e os ris cos por
ela ge ra dos.

Essas ver da des mos tram que só é
pos sí vel ter mos o for ta le ci men to das em pre -
sas, as sim per mi tin do mais em pre gos, e a
am pli a ção dos ga nhos e da sa tis fa ção pes -
so al dos seus tra ba lha do res, se subs ti tu ir -
mos a idéia da luta de clas ses pelo novo pa -
ra dig ma do en ten di men to e da par ce ria, e
se eli mi nar mos o pre con ce i to de que o tra -
ba lha dor bra si le i ro é um ser hi pos su fi ci en te, 
in ca paz de pac tu ar li vre men te sua re la ção
de em pre go da for ma como en ten der mais
con ve ni en te para si pró prio, mes mo que so -
men te com a pro te ção do seu sin di ca to. Te -
mos de as se gu rar-lhe esse di re i to, ain da
que seja li mi ta do ape nas ao de tro car os va -
lo res cor res pon den tes às re mu ne ra ções de
al guns di re i tos, os cha ma dos sa lá ri os in di re -
tos – tais como adi ci o na is de in sa lu bri da de
e pe ri cu lo si da de, acrés ci mos para ho ras ex -
tras e tra ba lho no tur no -, que hoje res pon -
dem por mais de 90% da de man da ju di ci al
tra ba lhis ta, por um au men to do seu sa lá rio
que re pre sen te ga nhos su pe ri o res.

Há um tema de gran de in ter fa ce com
as três ques tões tra ta das nes ta Con fe rên -
cia: a im plan ta ção de um novo sis te ma tri -
bu tá rio, o que nos leva às re fle xões a se -
guir.

To dos re co nhe cem a im por tân cia da
re for ma do atu al sis te ma para cor ri gir suas
gra ves dis tor ções, o que re sol ve ria inú me -
ros pro ble mas do País. Ain da as sim, ge ne -
ra li za-se a de nún cia de que o Go ver no não
de se ja a Re for ma Tri bu tá ria, por não mais
ter pro ble ma de ar re ca da ção. Ou tra vez:

que Go ver no, qual quer que seja ele, fi ca ria
con tra uma re for ma tri bu tá ria que lhe as se -
gu ras se as re ce i tas, me lho ras se a vida do
ci da dão e ter mi nas se com pelo me nos al gu -
mas das dis tor ções do sis te ma exis ten te? O 
blo que io que ele de fato tem fe i to à apro va -
ção de pro pos tas em dis cus são só pode de -
ver-se ou a dú vi da quan to a ma nu ten ção da 
re ce i ta, ou a dis cor dân cia so bre o mé ri to de
al guns pon tos, como a eli mi na ção de qual -
quer tri bu to com efe i to cas ca ta, equi vo ca da -
men te co lo ca da, no tex to da Co mis são,
como ob je ti vo nú me ro um do novo sis te ma. 

O Pre si den te tem dito que é ne ces sá -
rio fi car mu i to aten to à Re for ma Tri bu tá ria,
por que os Esta dos que rem mais re ce i tas, os 
Mu ni cí pi os, igual men te, de se jam au men tar
sua ar re ca da ção, e a so ci e da de quer pa gar
me nos im pos tos. Isto le va ria a per das de re -
ce i ta para a União, ina ce i tá ve is na luta vi ta l
que se tra va pela es ta bi li da de eco nô mi ca, o
que é a pro vá vel ló gi ca que tem le va do o
Go ver no a não se em pe nhar com afin co
para a sua apro va ção, sem o que a Re for -
ma não se dará. 

Há, po rém, uma ver da de que tor na
essa ló gi ca equi vo ca da, qual seja a de que
as mu dan ças dos há bi tos e da tec no lo gia, e
as con quis tas ele trô ni cas, per mi tem for ma -
tar um sis te ma tri bu tá rio pra ti ca men te imu ne 
à so ne ga ção e à eli são fis ca is, que per mi ti rá 
aos que cum prem suas obri ga ções pa gar
me nos, au men tan do, po rém, a re ce i ta, pelo
in gres so, como con tri bu in tes, dos que hoje
par ti ci pam da eva são es ti ma da em 80% da
ar re ca da ção. 

Le van do em con ta esse fato, e fru to de 
mu i tos de ba tes e aná li ses, du ran te oito
anos, que abran ge ram con tri bu i ções de inú -
me ros es tu di o sos e in te res sa dos no tema,
en tre os qua is aque le que cri ou e im plan tou, 
no Bra sil, em 1966, o pri me i ro IVA em es ca -
la na ci o nal do mun do, o Pro fes sor Ro ber to
Cam pos, a quem pres to a mo des ta ho me -
na gem des ta ci ta ção, foi pre pa ra da uma
pro pos ta de sis te ma tri bu tá rio, que tra mi ta
na Câ ma ra dos De pu ta dos, e tem, en tre ou -
tras, as se guin tes ca rac te rís ti cas:

– Eli mi na, na prá ti ca, a eli são e a so -
ne ga ção fis ca is. 
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– Con tem pla a jus ti ça tri bu tá ria e o
res pe i to à ca pa ci da de con tri bu ti va.

– Esta be le ce um pac to fe de ra ti vo ló gi -
co, cla ro e jus to.

– Asse gu ra a re ce i ta de cada ente fe -
de ra ti vo, mes mo re du zin do a car ga fis ca l
dos que pa gam.

– Eli mi na a cor rup ção, o pri vi lé gio e a
per se gui ção de na tu re za tri bu tá ria.

– Re duz a qua se nada o cus to da ar re -
ca da ção, um gi gan tes co des per dí cio de re -
cur sos.

– Sim pli fi ca a tri bu ta ção, tor nan do-a
en ten di da por to dos.

– Aca ba com as dis tor ções da alta tri -
bu ta ção so bre o sa lá rio.

– Re ti ra os tri bu tos da ex por ta ção, am -
pli an do a com pe ti ti vi da de na ci o nal.

– Impõe às im por ta ções tri bu to igual
ao que in ci de nos bens aqui pro du zi dos.

Não cabe aqui a de mons tra ção da ver -
da de do que afir ma mos aci ma, mas cabe
re i vin di car, Se nhor Pre si den te, a opor tu ni da -
de de fa zê-la jun to a quan tos no go ver no te -
nham en vol vi men to com o tema, in clu si ve
jun to aos que nela me nos crê em. Mes mo
cons ci en tes da re le vân cia de que seja dada
a me lhor ocu pa ção ao seu li mi ta do tem po,
es cas so para a so lu ção de tan tos pro ble -
mas do País, es ta mos se gu ros de que Vos -
sa Exce lên cia não se ar re pen de rá de de di -
car duas ou três ho ras para, ou vin do o de -
ba te e o con tra di tó rio, aqui la tar se vale ou
não a pena man dar apu rar as as ser ti vas e
os nú me ros con ti dos na pro pos ta, e ten tar
con ven cer os che fes de po der dos de ma is
en tes fe de ra ti vos a apro fun dar a aná li se
des se novo ca mi nho. 

Qu e re mos enal te cer a cri a ção do fó -
rum de com pe ti ti vi da de. Como dis se mos, a
ver da de quan to às me di das ne ces sá ri as
para o País re sol ver seus pro ble mas será
atin gi da com de ba tes que en vol vam, de
fato, aque les que te nham lu ci dez, co nhe ci -
men to e ex pe riên cia nas ques tões tra ta das,
e, por tan to, a sua cri a ção pelo MDIC, é vis -
ta, com gran de ex pec ta ti va e es pe ran ça,
como uma for ma efi caz de se apro ve i tar os
tan tos es tu dos, tra ba lhos e ex pe riên ci as
que pos su em as en ti da des re pre sen ta ti vas
dos vá ri os seg men tos da pro du ção, que mu -

i to po dem aju dar na so lu ção das ques tões
na ci o na is. Por isso, nos sas loas ao Mi nis tro
Tá pi as, pelo dis cer ni men to e pela co ra jo sa
ini ci a ti va.

Devo, ain da, Se nhor Pre si den te, ex ter -
nan do a von ta de dos com pa nhe i ros, di zer
do to tal apo io ao uso de to dos os me i os le -
ga is para im pe dir o des res pe i to à or dem de -
mo crá ti ca. Vi ve mos, é sa bi do, em uma país
che io de in jus ti ças, pri vi lé gi os, ca rên ci as,
mi sé ria e vi o lên cia. Esco lhe mos o re gi me
de mo crá ti co, com as suas li mi ta ções, para
mu dar esse qua dro. A base des se re gi me é
a in vi o la bi li da de dos fun da men ta is di re i tos à 
vida, à li ber da de, à igual da de, à se gu ran ça
e à pro pri e da de, como cons ta no art. 5. da
nos sa Cons ti tu i ção. Qu an do se con tem po ri -
za com o des res pe i to a es ses di re i tos, ini -
cia-se um pro ces so que, sem uma re ver são
vi go ro sa, en cer ra-se so men te com a rup tu ra 
do es ta do de di re i to, a per da da li ber da de e
o fim da de mo cra cia

Te mos cons ciên cia da nos sa na tu re za
fa lí vel e de que é pos sí vel que nem to das
es sas ver da des o se jam de fato, ain da que
isto seja mu i to im pro vá vel, ten do em vis ta o
apro fun da men to e a ex ten são das dis cus -
sões que nos le va ram a elas.

Há, po rém, uma ver da de que eu me
ani ma ria a di zer que é ir re fu tá vel: mes mo
para os que não crê em na eter ni da de, o en -
con tro com a fe li ci da de só se dá no res pe i to 
ao pró xi mo, no exer cí cio da so li da ri e da de,
na prá ti ca do bem, na ob ses são pela jus ti ça.

Que Deus nos faça ter sem pre pre sen -
te essa ver da de.”

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de se jo re gis trar
aqui um fato que me re ce des ta que por ser exem plo
dig no de imi ta ção. Re fi ro-me à con ces são do Prê -
mio Per so na li da de Empre en de do ra do Pa ra ná, ofe -
re ci do pela União das Asso ci a ções de Empre ga dos
das Ci da des Indus tri a is de Cu ri ti ba, Re gião Me tro -
po li ta na e  Esta do do Pa ra ná, ao es tu dan te Antô nio
Car los Ba sí lio da Sil va. A ho me na gem é o re co nhe -
ci men to pe los pro je tos de cu nho so ci al que o es tu -
dan te vem apre sen tan do nos úl ti mos oito anos e
que já re sul ta ram, por exem plo, na Lei Mu ni ci pal e
na Lei Esta du al de Pre ven ção às Dro gas nas Esco -
las Pú bli cas; na Pro pos ta de Mo di fi ca ção do Cré di to 
Edu ca ti vo e no Pro je to de Incen ti vo ao Espor te
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Ama dor, que está sen do apre ci a do pela Assem bléia 
Le gis la ti va do meu Esta do, o Pa ra ná.

Embo ra sig ni fi ca ti vo, este não é o pri me i ro prê -
mio que Antô nio Car los re ce be. No ano pas sa do, por
pro po si ção da Ve re a do ra Nely Alme i da, a Câ ma ra
Mu ni ci pal de Cu ri ti ba apro vou, por una ni mi da de, Voto 
de Lou vor ao es tu dan te “em vir tu de do ad mi rá vel tra -
ba lho que vem de sen vol ven do em de fe sa da clas se
es tu dan til, nas mais va ri a das áre as de ati vi da de” e,
em 1992, ga nhou o prê mio Jo vens Des ta ca dos de
Cu ri ti ba, da Câ ma ra Jú ni or Empre sa ri al. Nes te mes -
mo ano, ele foi o au tor in te lec tu al da lei mu ni ci pal que
obri ga as es co las da rede pú bli ca a re a li za rem pa les -
tras pre ven ti vas so bre as dro gas. Em 1995, foi no va -
men te quem su ge riu à Assem bléia Le gis la ti va a apro -
va ção de lei es ta du al no mes mo sen ti do.

Antô nio Car los Ba sí lio da Sil va é na tu ral de Ara -
pon gas, no Pa ra ná, e es tu da Le tras na PUC/PR. Atu -
al men te, exer ce o car go de Di re tor de Co mu ni ca ção
So ci al da Fe de ra ção Pa ra na en se de Des por to Uni -
ver si tá rio. É au tor de dois ou tros pro je tos fa da dos a
te rem gran de re per cus são: o Pro je to Espor ti vo para
Mu ni cí pi os, em es tu dos na Se cre ta ria de Espor te e
Tu ris mo do Esta do do Pa ra ná, e o Pro je to de Mo der -
ni za ção de Ser vi ços da Pre vi dên cia So ci al, en ca mi -
nha do ao INSS. Em sua co mu ni da de, foi Di re tor
Espor ti vo, por três man da tos con se cu ti vos, de 89 a
92, da Asso ci a ção dos Mo ra do res do Con jun to Pa i ne -
i ras, no Ba ir ro Bar re i ri nha. Antô nio Car los foi fun ci o -
ná rio de car re i ra do Ba nes ta do por 10 anos, quan do
ela bo rou tra ba lhos para fun ci o ná ri os e cli en tes da
ins ti tu i ção ban cá ria. Um de les foi o PLIN: Pro gra ma
Li vre de Idéi as No vas, im plan ta do em 1992.

Re cen te men te, o es tu dan te ela bo rou Pro pos ta
de Mo di fi ca ção do Cré di to Edu ca ti vo, cu jos re cur sos
es ta vam blo que a dos des de 1997. O MEC aca tou al -
gu mas das su ges tões e os re cur sos do Fun do vol ta -
ram a ser li be ra dos, be ne fi ci an do inú me ros es tu dan -
tes ca ren tes.

Por es sas ini ci a ti vas o es tu dan te Antô nio Car los 
Ba si lio da Sil va vem cu mu lan do la u réis, o que me
leva a des ta car, da tri bu na do Se na do, os seus mé ri -
tos, que, ine ga vel men te, são dig nos dos ma i o res en -
cô mi os e que ser vem de in cen ti vo para a sua ge ra -
ção.

É esse, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
o re gis tro que de se jei fa zer, como pre i to de jus ti ça a
um pa ra na en se que vem se des ta can do em nos s a
co mu ni da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri -
bu na des ta Casa para elo gi ar o Go ver no Fe de ral pelo 
lan ça men to das cé du las de R$ 10,00 de plás ti co, co -
in ci din do com as co me mo ra ções dos qui nhen tos
anos do nos so des co bri men to.

No úl ti mo dia 24 de abril, em so le ni da de for mal,
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so apre sen -
tou as no vas cé du las e já no dia 25, elas co me ça ram
a cir cu lar ofi ci al men te em todo ter ri tó rio na ci o nal.

A pre vi são é que um to tal de 250 mi lhões de cé -
du las de R$ 10,00 de plás ti co se rão lan ça das nos
pró xi mos dois anos. Nes te pri me i ro mo men to fo ram
lan ça das 125 mi lhões, que es tão cir cu lan do a tí tu lo
de ex pe riên cia, e, em 2001, se hou ver re al men te uma 
ace i ta ção por par te da po pu la ção, e se o ma te ri al
apre sen tar gran des van ta gens em re la ção ao pa pel
tra di ci o nal, se rão lan ça das mais 125 mi lhões. Daí
para fren te, de ma ne i ra gra da ti va, todo o di nhe i ro de
pa pel será subs ti tu í do pelo di nhe i ro de plás ti co. 

Hoje, no mun do in te i ro, cir cu lam mais de 100 bi -
lhões de cé du las de pa pel que têm in clu si ve uma qua -
li da de bas tan te va riá vel. Evi den te men te, por uma
ques tão de eco no mia e por que mu i tos pa í ses não
têm con di ções de des ti nar ver bas para a fa bri ca ção
de di nhe i ro com me lhor du ra bi li da de e apre sen ta ção,
os mais po bres têm uma mo e da de ba i xa qua li da de,
de ma te ri al bas tan te sim ples, de du ra ção mu i to cur ta
e mu i to fá cil de ser fal si fi ca da. De uma ma ne i ra ge ral,
o di nhe i ro do Ter ce i ro Mun do é de ba i xa qua li da de e
re fle te exa ta men te as pre cá ri as con di ções so ci o e co -
nô mi cas que es ses pa í ses en fren tam.

Vol tan do à ques tão do plás ti co, é im por tan te re -
gis trar que o di nhe i ro pro du zi do com essa ma té -
ria-prima apa re ceu pela pri me i ra vez na Aus trá lia,
que foi o pri me i ro país a con se guir de sen vol ver a
mais avan ça da tec no lo gia para a sua con fec ção. A
par tir da ex pe riên cia aus tra li a na, mais 13 pa í ses se -
gui ram o mes mo ca mi nho e ado ta ram o plás ti co como 
ma té ria pri ma para a fa bri ca ção de suas cé du las.
Hoje, dan do tam bém um gran de sal to em di re ção da
mo der ni za ção e da ino va ção, o Bra sil tor nou-se o dé -
ci mo quin to país do mun do a ado tar o di nhe i ro de
plás ti co como meio cir cu lan te.

Ape sar de ain da nos si tu ar mos en tre os pa í ses
do cha ma do Ter ce i ro Mun do por que apre sen ta mos
cha gas so ci a is ver go nho sas, dig nas das re giões mais 
des gra ça das da Áfri ca, da Ásia e da pró pria Amé ri ca
La ti na, so mos a nona ou a dé ci ma eco no mia do pla -
ne ta. Por tan to, um País que re gis tra mais de meio tri -
lhão de dó la res de Pro du to Inter no Bru to (PIB) a cada
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ano; que pro du zi rá mu i to bre ve men te 100 mi lhões de
to ne la das de grãos; que tem uma so ci e da de com ple -
xa e pro ble mas com ple xos; que dis põe de mais de
uma de ze na de me tró po les com mais de 1 mi lhão de
ha bi tan tes; que fun ci o na com uma eco no mia al ta -
men te di ver si fi ca da; e que ten ta a cada dia im por a
sua pre sen ça no ce ná rio da glo ba li za ção, não pode fi -
car à re bo que das gran des ino va ções.

Por ou tro lado, ao lon go de toda a nos sa his tó -
ria, con vém lem brar que sem pre es ti ve mos à fren te
de qua se to dos, mes mo en tre os mais de sen vol vi dos, 
no que se re fe re à ab sor ção dos avan ços da ciên cia e
da téc ni ca de van guar da. Além des sa aber tu ra de
men ta li da de e de es pí ri to que qua li fi cam o povo bra si -
le i ro como um dos mais to le ran tes do mun do, sem pre
dis po mos das con di ções ma te ri a is para ins ta lar em
nos so ter ri tó rio to das es sas ino va ções que sur gem a
cada dia. Assim foi com a fo to gra fia, com a ener gia,
com a te le fo nia, e um pou co mais adi an te, com a te le -
vi são, com a in for má ti ca, e com os mais so fis ti ca dos
mé to dos de pro du ção in dus tri al que nos co lo cam hoje 
en tre a mais im por tan tes na ções tec no ló gi cas do pla -
ne ta. Em ter mos de aces so à in ter net, por exem plo, o
nos so País apre sen ta, no con tex to dos pa í ses em
vias de de sen vol vi men to, os ma i o res per cen tu a is de
cres ci men to. Des sa ma ne i ra, o Bra sil é hoje, de lon -
ge, o mais im por tan te mer ca do emer gen te para a
rede mun di al de com pu ta do res.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, se gun -
do os téc ni cos es tran ge i ros que as ses so ra ram o s
bra si le i ros em todo o pro ces so de fa bri ca ção das no -
vas cé du las, o di nhe i ro de plás ti co tem um cus to ini ci -
al mais caro do que o di nhe i ro con ven ci o nal mas, no
cur to pra zo do pro ces so de cir cu la ção, essa van ta -
gem de sa pa re ce com ple ta men te e o di nhe i ro de plás -
ti co tor na-se bem mais ba ra to do que o tra di ci o nal.

O cus to uni tá rio de pro du ção de cada cé du la de
pa pel de R$ 10,00 é de 0,6 cen ta vos, en quan to que a
de plás ti co cus ta 0,10 cen ta vos. To da via, após 25 me -
ses de ma ni pu la ção, os cus tos se igua lam e o ma te ri -
al plás ti co co me ça a ser mais lu cra ti vo. Se gun do os
téc ni cos, daí para fren te, as cé du las de plás ti co pas -
sam a re pre sen tar uma gran de eco no mia para os co -
fres pú bli cos e com pro vam igual men te ma i or du ra bi li -
da de. Os tes tes já ava li a dos em ou tros lu ga res, in clu -
si ve em pa í ses me nos de sen vol vi dos do que o Bra sil,
têm de mons tra do que a du ra bi li da de das cé du las de
plás ti co, em pro ces so de in ten sa cir cu la ção, é qua tro
ve zes su pe ri or à vida mé dia do di nhe i ro de pa pel co -
mum.

Por ou tro lado, se gun do fon tes do Go ver no Fe -
de ral, ve ri fi can do a co lu na de cus tos e be ne fí ci os
des se pro je to, o pri me i ro lan ça men to de 125 mi lhões
de cé du las já re pre sen ta rá uma eco no mia fi nal de 33
mi lhões de re a is em fa vor dos co fres pú bli cos.

No que se re fe re às pos si bi li da des de fal si fi ca -
ção das cé du las de plás ti co, é im por tan te res sal tar
que elas ofe re cem tam bém mar gens de se gu ran ça
mu i to ma i o res do que as cé du las con ven ci o na is.
Além das ga ran ti as de se gu ran ça que exis tem nas
cé du las tra di ci o na is e que fo ram apro ve i ta das, as de
plás ti co agre gam ain da os seus ele men tos par ti cu la -
res, ou seja, tin tas al ta men te so fis ti ca das, de se nhos
pró pri os e con fi gu ra ções mu i to es pe ci a is. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, gos ta ria
de ter mi nar este pro nun ci a men to di zen do que o di -
nhe i ro de um País per pe tua a sua his tó ria e re fle te o
seu ní vel po lí ti co, eco nô mi co e de or ga ni za ção ins ti -
tu ci o nal. Além de tudo isso, o di nhe i ro de cada povo
lem bra os prin ci pa is vul tos de sua his tó ria. No nos so
caso por exem plo, as pri me i ras cé du las de plás ti co
tra zem a ima gem de Pe dro Álva res Ca bral e mos tram 
a exu be rân cia de nos sa fa u na, de nos sa flo ra e de
nos sa gen te. No ver so, apa re cem as fa ces das três
ra ças que com põem a nos sa gen te : os ín di os, os eu -
ro pe us e os afri ca nos.

O Go ver no Fe de ral foi re al men te mu i to fe liz
quan do pen sou e exe cu tou o pro je to de lan ça men to
do di nhe i ro de plás ti co em nos so País. Vale di zer que
essa é mais uma ini ci a ti va de van guar da que le va mos 
para o sé cu lo XXI.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a cor rup ção ele i to ral
é um dos mais gra ves aten ta dos co me ti dos con tra a
vida de mo crá ti ca. So la pa va lo res, faz pe ri cli tar con -
vic ções, sub ver te a von ta de li vre e so be ra na da so ci -
e da de, en quan to dá cur so à pre po tên cia e à ar ro gân -
cia de ines cru pu lo sos aven tu re i ros, que com ex ces si -
va fre qüên cia as sal tam a cena po lí ti ca.

Não se tra ta, é bom que se diga des de logo, de
fe nô me no iso la do, res tri to a esta ou aque la re gião, a
este ou aque le país. Por isso, não pre ten do de mons -
trar aqui a even tu al cor re la ção des sa prá ti ca com o
es tá gio de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e cul tu -
ral de uma de ter mi na da so ci e da de, pois, la men ta vel -
men te, co lhe mos no co ti di a no no tí ci as des se tipo de
aten ta do à de mo cra cia sen do per pe tra do nos mais di -
ver sos pa í ses, ao Sul e ao Nor te do Equa dor. 
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É bem ver da de, po rém, que inú me ros pa í ses,
no ta da men te aque les que al can ça ram um ín di ce de
de sen vol vi men to hu ma no mais ele va do, que con for -
mam uma so ci e da de me nos dís par, dis põem, e uti li -
zam, de dis po si ti vos le ga is ca pa zes de co i bir com
ma i or efi cá cia essa ab je ta prá ti ca. Os me ca nis mos le -
ga is e sua pron ta apli ca ção, de per si, aca bam ini bin -
do inú me ras in ten ções fra u du len tas.

No Bra sil, a des pe i to de evi den tes e con ti nu a -
dos es for ços dos Par ti dos Po lí ti cos, da Jus ti ça Ele i to -
ral e da pró pria so ci e da de, ain da não con se gui mos
afas tar do ho ri zon te po lí ti co a fra u de ele i to ral, e é de -
pri men te ver mos a re pe ti ção, a cada novo ple i to, de
fun da das de nún ci as nos mais di ver sos pon tos de
nos so ter ri tó rio.

Des ta for ma, foi com imen sa sa tis fa ção cí vi ca,
na du pla con di ção de ci da dão e ho mem pú bli co, que
to mei co nhe ci men to da ini ci a ti va da CNBB – a Con fe -
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, que lan çou re -
cen te men te uma car ti lha na qual en si na o ci da dão a
com ba ter a fra u de ele i to ral. 

Este pe que no vo lu me in ti tu la do Va mos aca bar
com a cor rup ção ele i to ral, de cor re da apro va ção da
Lei de Ini ci a ti va Po pu lar con tra a cor rup ção ele i to ral –
a Lei nº 9840/99, que sob a for ma de pro je to de ini ci a -
ti va da Co mis são Bra si le i ra Jus ti ça e Paz, da CNBB,
re u niu mais de um mi lhão de as si na tu ras em todo o
País e foi apro va do, em tem po re cor de, pelo Con -
gres so Na ci o nal. 

O di li gen te tra ba lho de co le ta de as si na tu ras de -
sen vol veu-se du ran te mais de um ano. Extre ma men -
te sa gaz em sua con cep ção, a pro po si ção já nas ceu
en vol ven do a so ci e da de bra si le i ra, com o ape lo da
ini ci a ti va po pu lar, in ci tan do o ci da dão a par ti ci par des -
de o mo men to ina u gu ral.

Em 1998, a Co mis são Bra si le i ra Jus ti ça e Paz
pro pôs, em con jun to com ou tras ses sen ta en ti da des,
esse ca mi nho para o en ca mi nha men to de pro je to de
lei con tra a cor rup ção ele i to ral. Tudo co me çou jun to
às pa ró qui as e mo vi men tos das igre jas, al can çan do
de po is as es co las, por tas de fá bri cas e ruas, “em uma 
cres cen te cons ci en ti za ção, (com) o des per tar de es -
pe ran ças e a acu mu la ção de ali an ças”, para usar pa -
la vras de um dos au to res da pro pos ta, Fran cis co Whi -
ta ker.

A car ti lha tem como mote um aler ta que cha ma
to dos os ci da dãos à ra zão: voto não tem pre ço, tem
con se qüên ci as, e cons ti tui-se em um bem tra ça do ro -
te i ro para fis ca li zar a apli ca ção da Lei 9840. Por meio
de um con jun to de per gun tas e res pos tas ex pli ca os
be ne fí ci os in tro du zi dos pela nova nor ma, o sig ni fi ca -

do da com pra de vo tos e suas inú me ras for mas, evi -
den ci an do, ain da, as san ções que pe sam so bre seus
even tu a is trans gres so res.

O ins tru men to de cons ci en ti za ção po pu lar apre -
sen ta tam bém as for mas como a má qui na ad mi nis tra -
ti va é uti li za da, os pro ce di men tos para pu ni ção e um
elen co de su ges tões para a ade qua da fis ca li za ção do 
cum pri men to da Lei. Além dis so, é es ti mu la da a cri a -
ção dos cha ma dos Co mi tês 9840, por in ter mé dio dos
qua is os ci da dãos po de rão iden ti fi car as ir re gu la ri da -
des e le vá-las ao co nhe ci men to da Jus ti ça Ele i to ral.

Um ou tro item in te res san te da car ti lha é a in clu -
são de ane xos com mo de los de pe ti ções – re cla ma -
ção e re pre sen ta ção – que per mi tem a todo e qual -
quer ci da dão re que rer à au to ri da de com pe ten te a ins -
ta u ra ção da de vi da in ves ti ga ção ju di ci al.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, são ini -
ci a ti vas des sa na tu re za, di men são e al can ce, que po -
si ti va men te en gran de cem e po dem em pres tar ma i or
con sis tên cia à vida pú bli ca bra si le i ra. Me re cem, por -
tan to, o des ta que, o apo io e o cons tan te in cen ti vo do
Con gres so Na ci o nal e de to dos os seus mem bros.

Qu e ro, pois, con gra tu lar-me com a Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil por tão opor tu na e útil
ação ci da dã. Se gu ra men te, esse mo vi men to, li de ra -
do pela Igre ja Ca tó li ca, trans cen de cre dos e vai en -
con trar gua ri da e en tu siás ti co apo io na cons ciên cia
de to dos os ci da dãos bem-intencionados des te País.

Nes ta oca sião, que ro pro por à Casa que uti li ze
os re cur sos da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e
Pu bli ca ções, e de ter mi ne a mul ti pli ca ção da car ti lha
Va mos aca bar com a cor rup ção ele i to ral, em edi ção
po pu lar, de ba i xo cus to, para dis tri bu i ção em todo o
País. 

Ade ma is, pen so que o sis te ma de co mu ni ca ção
so ci al do Se na do – rá dio, TV, agên cia e jor nal – tam -
bém po de ria en ga jar-se em uma cam pa nha con tra a
fra u de ele i to ral, di vul gan do pe ças que es cla re çam e
es ti mu lem o ci da dão a acom pa nhar aten ta men te o
pro ces so ele i to ral, su gi ro, ain da, que o Pro da sen co -
lo que no por tal do Se na do, na Inter net, a ín te gra do
tex to, da re fe ri da pu bli ca ção.

Des ta for ma, pen so que es ta re mos con tri bu in do 
para a di fu são ar ti cu la da e con se qüen te des te im por -
tan te do cu men to, que en se ja o exer cí cio da ci da da nia 
e que, es tou cer to, au xi li a rá de ci si va men te na ele va -
ção de nos sos cos tu mes po lí ti cos, dig ni fi can do o fa -
zer po lí ti co, a so ci e da de e, con se qüen te men te, o Bra -
sil.

Mu i to obri ga do.
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O SR. ROMEU TUMA  (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, dois fa le ci men tos, ve -
ri fi ca dos nos úl ti mos me ses, en lu ta ram a Po lí cia Ci vil
de São Pa u lo e ti ve ram re per cus são in ter na ci o nal,
em con se qüên cia do re no me e da li de ran ça al can ça -
dos pe los fa le ci dos, tan to na car re i ra de De le ga do de
Po lí cia, como na qua li da de de pes qui sa do res dos as -
sun tos de se gu ran ça pú bli ca. Re fi ro-me aos Drs. Mu -
ril lo de Ma ce do Pe re i ra e Pa u lo José de Aze ve do Bo -
na vi des, exem plos de hom bri da de, hon ra e com pa -
nhe i ris mo.

Ambas as au to ri da des de vo ta ram sua exis tên -
cia à se gu ran ça dos ci da dãos e da so ci e da de. Re ci -
cla ram e apri mo ra ram os pró pri os co nhe ci men tos
para se es pe ci a li za rem em áre as das mais sen sí ve is
na ati vi da de po li ci al, como, por exem plo, o com ba te
ao nar co trá fi co. Um de les – o Dr. Mu ril lo, meu que ri do
ami go Mu ri lão, as sim cha ma do de vi do ao por te fí si co
e aos co nhe ci men tos – fa le ceu dia 2 de ja ne i ro úl ti mo, 
aos 72 anos de ida de, como ti tu lar da Ca de i ra n.º 15
da Aca de mia de Ciên ci as, Le tras e Artes dos De le ga -
dos de Po lí cia do Esta do de São Pa u lo.

Na tu ral de Re ci fe, Per nam bu co, onde nas ceu a
9 de no vem bro de 1927, Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re i -
ra era ca sa do com a Sra. Vera Kuhn de Ma ce do Pe re -
i ra. Ba cha re lou-se pela Fa cul da de de Di re i to da Uni -
ver si da de Fe de ral Flu mi nen se, em Ni te rói, e for -
mou-se em Ciên ci as So ci a is na Uni ver si da de de Mogi 
das Cru zes (UMC). Tor nou-se Mes tre e, de po is, Dou -
tor em Ciên ci as So ci a is pela Esco la de So ci o lo gia e
Po lí ti ca, da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), sem -
pre com a nota má xi ma. Con clu iu di ver sos cur sos de
ex ten são uni ver si tá ria, um de les na Uni ver si da de
“Braz Cu bas” – UBC, de Mogi das Cru zes, São Pa u lo, 
com 360 ho ras/aula, so bre pla ne ja men to ur ba no,
além de dois, igual men te de es pe ci a li za ção, com 240
ho ras/aula, na Aca de mia de Po lí cia Ci vil “Dr. Co ri o la -
no No gue i ra Co bra”, em meu Esta do. Pu bli cou di ver -
sos tra ba lhos ci en tí fi cos, em re vis tas na ci o na is e in -
ter na ci o na is, com no tá vel re per cus são no ex te ri or,
es pe ci al men te na Ale ma nha, Fran ça, Ingla ter ra e Su -
í ça.

Den tre suas ses sen ta pu bli ca ções de ma i or ex -
pres são, es cri tas em ale mão, es pa nhol, fran cês, in -
glês e por tu guês, Dr. Mu ril lo es co lheu al gu mas que, a
seu ver, de ve ri am fi gu rar na Inter net. Cri ou, por isso,
um “site” com o en de re ço , onde es ses tra ba lhos con -
ti nu am a ser con sul ta dos por es pe ci a lis tas e es tu di o -
sos de todo o mun do. Uma re la ção de tra ba lhos ci en -
tí fi cos pro du zi dos pelo Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra
fi gu ra no Pro je to Aqua ri us, do PRODASEN, bem

como há re fe rên ci as bi bli o grá fi cas nos “si tes” do Mi -
nis té rio para a Ju ven tu de, Fa mí lia, Mu lher e Sa ú de,
da Ale ma nha, e da Li vra ria do Con gres so dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca.

Des de ja ne i ro de 1970, Dr. Mu ril lo vi nha con -
cen tran do as pes qui sas em dois seg men tos, ou seja,
nos pro ble mas acar re ta dos pela de pen dên cia de dro -
gas e nas ca rac te rís ti cas da ati vi da de po li ci al, daí ter
pro du zi do en sa i os et no grá fi cos, et no ló gi cos, lin güís ti -
cos, ar que o ló gi cos e an tro po ló gi cos, como “Can na bis 
Sa ti va L. – Ma co nha – Algu mas Con si de ra ções à
Base de Pes qui sas Ci en tí fi cas mais Re cen tes”;
“Coca, a Plan ta Sa gra da”, so bre ori gens e usos dos
de ri va dos das fo lhas de coca, en tre eles a co ca í na e o 
“crack”; e “Pa pa ver Som ni fe rum L., abran gen do opi a -
tos e opiá ce os, como o ópio, mor fi na, he ro í na etc. Qu -
an to à ati vi da de po li ci al, as obras re ce be ram di ver sos 
tí tu los e fo ram di vi di das em nove par tes se qüen ci a is,
to das abran gen tes da se gu ran ça pú bli ca, a úl ti ma
das qua is, em por tu guês e in glês, pro du zi da para a
Fe de ra ção Na ci o nal dos De le ga dos de Po lí cia em co -
me mo ra ção aos 500 Anos do Des co bri men to. Re ce -
beu o tí tu lo “500 Anos de Po lí cia no Bra sil”.

Ou tro as pec to im por tan te da obra do ilus tre De -
le ga do é o de que vá ri os de seus en sa i os fo ram ci ta -
dos em acór dãos de tri bu na is de Jus ti ça, es pe ci al -
men te no Pa ra ná e São Pa u lo, como re gis tra a Re vis -
ta dos Tri bu na is, ao re pro du zir jul ga dos como os for -
mu la dos pe los pre cla ros de sem bar ga do res La u ro
Jun que i ra, Sér gio Mar tins So bri nho, Ge ral do Go mes
e José Alber to We iss Andra de.

A mar can te car re i ra pro fis si o nal des se emi nen te 
pa u lis ta de ori gem per nam bu ca na ini ci ou-se em 19
de ou tu bro de 1952. Su ces si va e, às ve zes, cu mu la ti -
va men te, res pon deu pe las de le ga ci as dos mu ni cí pi os 
de Car do so, Ja les, Anga tu ba, Iti ra puã, Na za ré Pa u lis -
ta, Ca bre ú va, Ara ço i a ba da Ser ra, Far tu ra, Pa ra ce bu, 
Ira pu ru, Flo ra Rica, Flo ri da Pa u lis ta, Inú bia Pa u lis ta,
Lu cé lia, Ada man ti na, Fran co da Ro cha, Fran cis co
Mo ra to, Ca i e i ras, Aru já, Gu a ru lhos, Echa po rã, Gar ça, 
Var gem Gran de do Sul, Casa Bran ca, Pre si den te
Ber nar des, Pre si den te Pru den te, San ta Isa bel, Iga ra -
tá, Ja ca reí, São José dos Cam pos (duas ve zes), Bi ri -
ti ba Mi rim, Sa le só po lis e Mogi das Cru zes (duas ve -
zes como ti tu lar e duas ve zes como Sec ci o nal). Além
dis so, ser viu em ór gãos po li ci a is es pe ci a li za dos,
como a De le ga cia Espe ci a li za da em Cri mes con tra o
Pa tri mô nio, cu jas ope ra ções de rua lhe pro por ci o na -
ram co nhe ci men to prá ti co da re a li da de da se gu ran ça
pú bli ca na Ca pi tal pa u lis ta. E, pa ra le la men te, seu bri -
lhan te de sem pe nho como pro fes sor da Aca de mia de
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Po lí cia con tri bu iu para o apri mo ra men to da ati vi da de
po li ci al e dos que a exer cem.

Na vida as so ci a ti va, Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe -
re i ra, le gí ti mo por ten to em ter mos in te lec tu a is e pro -
fis si o na is, como já pu de mos ver, des ta cou-se na Di -
re to ria da Asso ci a ção dos De le ga dos de Po lí cia do
Esta do de São Pa u lo (ADPESP) em qua tro biê ni os,
além de ter sido mem bro do Con se lho de Éti ca da en -
ti da de. Sua li de ran ça à fren te da ca te go ria pro fis si o -
nal, du ran te acir ra das cam pa nhas re i vin di ca tó ri as,
acar re tou-lhe dis sa bo res pro du zi dos por in com pre en -
sões go ver na men ta is. Tan to que, além de su ces si vos 
e in jus tos “cas ti gos” dis si mu la dos sob o eu fe mis mo
de re mo ções, Dr. Mu ril lo amar gou de zes se te anos de
con tra ri e da des para as cen der da 5.ª à 1.ª Clas se na
car re i ra de De le ga do e mais de zo i to anos para che -
gar à Clas se Espe ci al.

A li de ran ça ina ta do que ri do Mu ri lão le vou-o a
par ti ci par ati va men te, des de a dé ca da de 70, de vá ri -
os en con tros na ci o na is de De le ga dos de Po lí cia e
sim pó si os in ter na ci o na is de cri mi no lo gia, bem como
a ser in di ca do pela ADPESP para agir jun to à Co mis -
são Pro vi só ria de Estu dos Cons ti tu ci o na is, co nhe ci da 
como dos “Cin qüen ta No tá ve is”, em 1986, no Rio de
Ja ne i ro e Pe tró po lis, quan do foi vi to ri o sa a pro pos ta
de des mi li ta ri za ção do po li ci a men to. Tam bém como
en vi a do da que la Asso ci a ção, es co lhi do por una ni mi -
da de em re u niões da Di re to ria, con for me está re gis -
tra do nas atas de 1986 e 1987, Dr. Mu ril lo re pre sen -
tou em Bra sí lia os in te res ses da Po lí cia Ci vil jun to aos 
mem bros da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, for -
ne cen do-lhes sub sí di os e as ses so ran do-os no que
lhe fos se so li ci ta do, in clu si ve com os da dos de sua
pes qui sa so bre di re i to cons ti tu ci o nal e cri mi nal com -
pa ra dos, fe i ta em 26 pa í ses e con subs tan ci a da no
tra ba lho “Se gu ran ça Pú bli ca – Po lí cia”, que a Edi ção
His tó ri ca da Re vis ta da ADPESP re gis trou em 1987.
Nes sa épo ca, Dr. Mu ril lo dis tri bu iu mais de oito mil li -
vros, opús cu los e ou tras pu bli ca ções do Cen tro Grá fi -
co do Se na do Fe de ral e do Pro da sen a to das as de le -
ga ci as de Po lí cia pa u lis tas, bi bli o te cas de as so ci a -
ções de De le ga dos de Po lí cia e aca de mi as po li ci a is
de ou tros Esta dos.

Arti go pu bli ca do na Re vis ta da Aca de mia de
Ciên ci as, Le tras e Artes dos De le ga dos de Po lí cia do
Esta do de São Pa u lo por ou tro por ten to da se gu ran ça 
pú bli ca pa u lis ta, De le ga do Fran cis co Gu i ma rães do
Nas ci men to, meu que ri do ami go e an ti go che fe, sin te -
ti za o per fil bi o grá fi co do Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re i -
ra. Per mi tam-me re pro du zi-lo. Enci ma do pelo nome
do ilus tre fa le ci do, o tex to diz o se guin te:

“Mais um lu ta dor é aba ti do pela ine xo -
rá vel Par ca.

“Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra, o Mu ri lão,
in can sá vel ba ta lha dor, pes qui sa dor ci en tí fi -
co de es col, bri lhan te his to ri a dor da Po lí cia
bra si le i ra, a qual di vul gou na ci o nal men te
como ne nhum ou tro, au to ri da de in con tes te
so bre can na bis sa ti va, pro fes sor uni ver si tá -
rio, nos de i xou nes te co me ço de ano.

“Espo so aman tís si mo, pai de di ca do,
sou be con ci li ar os ár du os mis te res do car go 
com os de ve res de côn ju ge e de pa ter fa mi -
li ae , pro ven do o lar e gui an do com ca ri nho e 
pro fi ciên cia os pas sos da pro le.

“A mim, que tive o pra zer de pu bli car
seus tra ba lhos na re vis ta ‘Arqui vos da Po lí -
cia Ci vil’; a nós, as so ci a dos, que apren de -
mos a ad mi rá-lo das lu tas da ADPESP pela
dig ni da de da clas se; a nós, que nos ilus trá -
va mos com ele nas ter tú li as da sala dos
pro fes so res da Aca de mia de Po lí cia; a nós,
aca dê mi cos, que tan to nos apro ve i ta mos
das suas in ter ven ções; a nós, par ti ci pan tes
dos en con tros da ADEPOL do Bra sil, onde
sa cu dia o ple ná rio. Enfim, a to dos nós – à
exem plar fa mí lia que sou be cons ti tu ir e à fa -
mí lia po li ci al bra si le i ra – fará imen sa fal ta o
Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra.

“Ele sou be en car nar como nin guém o
Ser vi dor Pú bli co De le ga do de Po lí cia. Oxa -
lá, nes tas ho ras di fí ce is, sur ja um novo Mu -
ri lão para em pu nhar o pen dão da dig ni da de
por ele tão bem con du zi do.”

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o 
abalo produzido pela morte de Dr. Murillo não veio
só. Foi seguido, dois meses depois, pelo
falecimento de outro querido e reputado amigo e
colega, o insigne Dr. Paulo José de Azevedo
Bonavides, mais um intelectual de escol, cujo
passamento aconteceu em Santos, Estado de São
Paulo, dia 22 de março.

Nas ci do na ci da de de São Pa u lo, em 28 de ou -
tu bro de 1932, era ca sa do com a Sra. Le o pol di na Gal -
lot ti Bo na vi des e pai dos Drs. Pa u lo José, Ma rí lia e
Fer nan do Gal lot ti Bo na vi des. Cur sou a Fa cul da de de
Di re i to de San tos, onde pre si diu o Cen tro Aca dê mi co
“Ale xan dre de Gus mão” e ba cha re lou-se em 14 de
abril de 1959.

Em se tem bro de 1959, foi no me a do para o car -
go de De le ga do de Po lí cia de 5.ª Clas se, que exer ceu 
in te ri na men te nas ci da des de Qu in ta na, Gu a ri ba e
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Cu ba tão, até ser efe ti va do, por con cur so pú bli co, em
de zem bro de 1961. Por me re ci men to, foi pro mo vi do à 
4.ª Clas se em 26 de abril de 1967, à 3.ª em 14 de fe -
ve re i ro de 1968 e à 2.ª em 23 de agos to de 1969. Por
an ti güi da de, che gou à 1.ª Clas se em 16 de ou tu bro
de 1980 e fi nal men te, por me re ci men to, à Clas s e
Espe ci al em 19 de no vem bro de 1987.

Per ma ne ceu em Cu ba tão até ser re mo vi do para 
Ita ri ri e de po is, su ces si va men te, para Pe ru í be, San -
tos, Ca pi tal (1.ª Di vi são Po li ci al), San tos e Ita ra ré.
Pro mo vi do às clas ses su pe ri o res, con ti nu ou ser vin do
na re gião de San tos, onde in te grou a Co mis são de
Jul ga men to e To ma da de Pre ços do en tão De rex. De
maio de 1975 a abril de 1976, foi ti tu lar da De le ga cia
de São Vi cen te. Em 1979, exer ceu o car go de Assis -
ten te do De le ga do Sec ci o nal de San tos até ser em -
pos sa do, em de zem bro, como ti tu lar do 3.º Dis tri to
Po li ci al des sa ci da de li to râ nea. Na dé ca da de 80, co -
man dou a De le ga cia do Gu a ru já, além do 2.º e 5.º dis -
tri tos de San tos, an tes de re tor nar ao car go de Assis -
ten te da De le ga cia Sec ci o nal san tis ta. Apo sen tou-se
em 20 de no vem bro de 1987.

Dr. Pa u lo Bo na vi des, como era mais co nhe ci do,
cos tu ma va des ta car com emo ção, en tre as ho me na -
gens re ce bi das ao lon go da car re i ra, a ses são es pe ci -
al re a li za da pela 1.ª Câ ma ra Le gis la ti va das Amé ri cas 
– a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Vi cen te -, em 30 de abril 
de 1976, para lhe en tre gar uma pla ca de pra ta em re -
co nhe ci men to pe los re le van tes ser vi ços pres ta dos à
co le ti vi da de.

Assim, Sr. Pre si den te, Srs. e Srs. Se na do res, os 
in te gran tes da or ga ni za ção po li ci al bra si le i ra têm mu i -
to a la men tar com a per da des ses dois co le gas, que
lhes po dem ser vir de mo de lo, tan to no cam po in te lec -
tu al, como no pro fis si o nal. Mas, seu la men to avul ta rá
quan do lem bra rem que Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra e
Pa u lo José de Aze ve do Bo na vi des são, aci ma de
tudo, pa ra dig mas da ho nes ti da de e efi ciên cia exi gí ve -
is no exer cí cio de qua is quer fun ções pú bli cas. São
pa drões de de vo ta men to a uma ati vi da de de Esta do
fun da men tal para que os go ver nos pos sam de sin -
cum bir-se de sua pri me i ra obri ga ção, qual seja, pro -
por ci o nar se gu ran ça aos seus ci da dãos. Uma ati vi da -
de que re cla ma o má xi mo de vo ca ção, ap ti dão, de vo -
ção e hon ra dez de quem a pra ti ca, a exem plo de
como Mu ri lão e Bo na vi des a exer ce ram.

Era o que ti nha a co mu ni car.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a edi ção de hoje
da Ga ze ta Mer can til traz uma re por ta gem que deve

des per tar as aten ções do Mi nis tro Eli seu Pa di lha e
dos se to res téc ni cos do Mi nis té rio dos Trans por tes.
Em ma té ria de meia pá gi na, o jor nal in for ma que 400
mil to ne la das de grãos pro du zi dos na re gião Cen -
tro-Oeste te ri am de i xa do de ser trans por ta das no ano 
pas sa do, ten do como ca u sa os cons tan tes aci den tes
na ma lha fer ro viá ria da an ti ga Fe pa sa, no Esta do de
São Pa u lo. É la men tá vel que es tes fa tos ain da ocor -
ram nes te País, onde a pri va ti za ção da in fra-estrutura 
de trans por tes fer ro viá ri os era uma gran de es pe ran ça 
quan to a fu tu ros ga nhos de qua li da de, de efi ciên cia e
de ra pi dez. 

Este fato nos re me te tam bém a uma ou tra ob -
ser va ção que con si de ro im por tan te: é im pe ra ti vo agi -
li zar a apro va ção do pro je to de lei que cria a Agên cia
Na ci o nal dos Trans por tes, apre ci a do atu al men te por
uma co mis são es pe ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde atua como re la tor o ex-Ministro Eli seu Re sen de. 
A re a li da de atu al dos nos sos ser vi ços pú bli cos mos -
tra que hou ve no país um in con tes tá vel sal to de qua li -
da de em se to res im por tan tes como te le co mu ni ca -
ções, ener gia, pe tró leo e vi gi lân cia sa ni tá ria. Os ser -
vi ços me lho ra ram, fo ram aber tos ca na is de co mu ni -
ca ção com a so ci e da de, e os ran ços car to ri a is da bu -
ro cra cia es tão em ba i xa, gra ças a esse mo vi men to re -
for ma dor que foi es ta be le ci do atra vés das agên ci as
se to ri a is.

Te mos re giões em Go iás onde a efi ciên cia do
trans por te fer ro viá rio de grãos é de im por tân cia cru ci -
al. O Sul e o Su des te não são fron te i ras agrí co las a
con quis tar, mas re giões am pla men te con so li da das
como pó los re gi o na is de de sen vol vi men to. Rio Ver de, 
Ja taí e Itum bi a ra são ci da des-pólo que hos pe dam
gran des par ques in dus tri a is de trans for ma ção, como
são, por exem plo, a Ca ra mu ru, a Car gil, a ADM e a
Co in bra, para fi car ape nas nas em pre sas ci ta das pelo 
jor nal. Com as per das nos com bo i os da Fer ro nor te
que pas sam pe los tri lhos da Fer ro ban – an ti ga Fe pa -
sa -, esse meio eco nô mi co de trans por te mais ba ra to
e de gran des es ca las vem sen do aban do na do. Ain da
bem que te mos a hi dro via Pa ra na í ba-Tietê-Paraná
para ser vir de al ter na ti va eco nô mi ca, até o ter mi nal
pa u lis ta de Anhem bi. 

Fui um crí ti co vi go ro so e cons tan te da an ti ga
Rede Fer ro viá ria Fe de ral, quan do essa es ta tal ope ra -
va o cor re dor cen tro-leste de ex por ta ções, li gan do os
cen tros pro du to res de Go iás ao por to de Tu ba rão.
Fal ta vam in ves ti men tos, fal ta va efi ciên cia ge ren ci al,
fal ta va a fis ca li za ção do mi nis té rio dos Trans por tes.
Os des car ri la men tos eram cons tan tes, e os pon tos
crí ti cos da ser ra do Sa li tre e da tra ves sia de Belo
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Horizon te eram de sa fi os ma i o res do que a ca pa ci da de ou 
a von ta de do go ver no em re sol vê-los. Sem dú vi da, a pri -
va ti za ção me lho rou os ser vi ços da an ti ga Rede Fer ro viá -
ria, os in ves ti men tos em mo der ni za ção co me ça ram a
acon te cer, e eu mes mo pude con fir mar es ses fa tos po si ti -
vos, em vi a gem re cen te ao ter mi nal por tuá rio de Vi tó ria. 

Mas é fun da men tal que todo o se tor seja acom pa -
nha do pelo go ver no, e que os con tra tos de pri va ti za ção
se jam cum pri dos. Não bas tam as ex pli ca ções de que a
Fer ro ban “foi her da da com ele va do grau de de te ri o ra ção”,
como ale ga um di re tor da Com pa nhia Vale do Rio Doce,
que é aci o nis ta ma jo ri tá ria da fer ro via. To dos nós sa bía -
mos que ha via uma gran de sa fra de grãos, prin ci pal men te 
de soja, para trans por tar. E que a re gião Cen tro-Oeste,
prin ci pal men te Go iás e Mato Gros so, tem uma de pen dên -
cia mu i to gran de das fer ro vi as que tran si tam pelo Esta do
de São Pa u lo, para che gar ao mer ca do con su mi dor in ter -
no e aos por tos de ex por ta ção. Mar ço e abril fo ram os me -
ses de pi que da sa fra de soja na re gião Cen tro-Oeste. O
mau es ta do de con ser va ção dos tri lhos pa u lis tas, que
tam bém são usa dos pela Fer ro nor te, re pre sen tou per das
enor mes que ain da não fo ram ava li a das.

Sras. e Srs. Se na do res, a pró pria Fer ro nor te re co -
nhe ce que o sis te ma de trans por te está com pro me ti do em 
sua efi ciên cia. Os com bo i os ope ram com 50 va gões,
quan do o nor mal é ope rar com 70. E a re por ta gem da Ga -
ze ta Mer can til in for ma que, ain da as sim, a ocu pa ção não
pas sa dos 80 por cen to, para não au men tar os ris cos. O
mo vi men to de trá fe go nor mal é de três com bo i os diá ri os,
mas essa uti li za ção está re du zi da atu al men te em 50 por
cen to. Tudo isso mos tra que a si tu a ção não pode con ti nu -
ar, que os re pa ros de ve rão ser con clu i dos até a pró xi ma
sa fra, e que o Go ver no deve co brar pro vi dên ci as ime di a -
tas, além do cum pri men to for mal de to das as cláu su las
pre vis tas no con tra to de pri va ti za ção. 

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a agri cul tu ra bra si le i ra,
in fe liz men te, é ain da ar ca i ca e uti li za, em ple na era di gi tal,
téc ni cas pri mi ti vas que com pro me tem sig ni fi ca ti va men te
seus re sul ta dos. Os ini mi gos na tu ra is, pra gas e pes tes,
são co nhe ci dos e o ho mem do cam po, com de ci si va co la -
bo ra ção da Embra pa, luta para li vrar sua la vou ra de um
ata que des tas do en ças: a vas sou ra de bru xa no ca cau, o
bi cu do no al go dão e daí por di an te, são tan tos ou tros
exem plos.

Com ini mi gos na tu ra is tão no ci vos, a agri cul tu ra não 
pre ci sa va con tar com a an ti pa tia da bu ro cra cia, que vem
se com por tan do de ma ne i ra in sen sí vel e dis tan te des ta

dura re a li da de no cam po. A au sên cia de po lí ti cas de fi ni -
das para o se tor tem pro vo ca do o sur gi men to de cri ses cí -
cli cas em nos sas cul tu ras, a cada ins tan te em um lu gar,
em um pro du to.

O meu Esta do, Ala go as, e falo como seu re pre sen -
tan te no Se na do da Re pú bli ca que os ten ta os pi o res ín di -
ces so ci a is do país, por fal ta de uma po lí ti ca agrí co la e por
omis são do go ver no es ta du al, está con de na do, ao que
pa re ce, a ser o prin ci pal pre ju di ca do da fe de ra ção tam -
bém na agri cul tu ra. Re cen te men te fiz um pro nun ci a men to 
co bran do do go ver no uma so lu ção para o pro ble ma do
coco, res pon sá vel pela so bre vi vên cia de cer ca de 4 mi -
lhões de bra si le i ros. Há de nún ci as de toda or dem, en tre
elas a de ven da tri an gu lar, pois o coco im por ta do, sub si di -
a do, es ta ria vin do de pa í ses como a Su i ça e Chi le.

Ou tra cul tu ra im por tan te para Ala go as, a Ca -
na-de-Açúcar, tam bém está ca u san do vá ri os trans tor nos
aos mi lha res de tra ba lha do res em vir tu de de ine xis tên cia
de uma po lí ti ca de fi ni da para o se tor. O ca mi nho, mu i tos
con cor dam, se ria a re to ma da da pro du ção de ve í cu los
mo vi dos à ál co ol. Um com bus tí vel lim po, pou pa dor de di -
vi sas, re no vá vel e gran de ge ra dor de em pre gos.

O al go dão, ou tra cul tu ra de vi tal im por tân cia so ci o e -
co nô mi ca para toda a re gião nor des te, pa de ce tam bém
do es que ci men to. Já ti ve mos 3,5 mi lhões de hec ta res cul -
ti va dos na re gião, hoje te mos cer ca de 130 mil hec ta res. A
cada hec ta re cor res pon dia um em pre go. Mas aqui tam -
bém, com os be ne fí ci os ha bi tu a is, pre fe riu o go ver no im -
por tar al go dão da Ma lá sia e Egi to, onde o plan tio é sub si -
di a do.

O le i te tam bém tem uma gran de con tri bu i ção para
eco no mia do Esta do, mas la men ta vel men te, o Go ver na -
dor do Esta do, em de tri men to da pro du ção lo cal, op tou
por im por tar le i te da Argen ti na para me ren da es co lar. E o
pior é que os pre ços são dis cu tí ve is.

Ago ra a se gun da ma i or ci da de de Ala go as, que
cres ce em rit mo su pe ri or ao Nor des te, vive sob o fan tas -
ma do de sem pre go de cer ca de 40 mil pes so as, que vi -
vem di re ta ou in di re ta men te do plan tio do fumo. E fica até
mo nó to no e re pe ti ti vo apon tar as ra zões. São as mes mas
das ou tras la vou ras, pre ço ba i xo, fal ta ou po lí ti cas equi vo -
ca das, ju ros im pa gá ve is e con cor rên cia com pro du tos
sub si di a dos em seus pa í ses de ori gem.

Se gun do o jor nal Ga ze ta de Ala go as , em ma té ria
do jor na lis ta Mo zart Luna, os agri cul to res de Ara pi ra ca,
que é um dos ma i o res pro du to res de fumo no país, di an te
da in vi a bi li da de eco nô mi ca da cul tu ra, ame a çam não
plan tar mais, fato que irá pro vo car o de sem pre go em
mas sa em todo agres te ala go a no. A re gião é um exem plo
da ex plo ra ção in te li gen te da ter ra, com uma es tru tu ra de
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mi ni fún di os, que de ve ria, in clu si ve, ser vir de mo de lo para
o país, mas que ago ra cor re o ris co de de sa pa re cer.

O re no ma do Pro na fi nho, sem bus car a di ver si fi ca -
ção, não di men si o nou cri te ri o sa men te o au men to do nú -
me ro de pro du to res. Eles eram 500 na la vou ra de fumo e,
após os fi nan ci a men tos do Ban co do Nor des te do Bra sil,
este nú me ro su biu para 2 mil pro du to res. Hou ve uma su -
per sa fra e os des do bra men tos fo ram os pre vi sí ve is: re du -
ção do pre ço em fun ção da gran de ofer ta e ina dim plên cia
de vá ri os pro du to res, ju ros ex tor si vos, que bra de i ra.

O Go ver no Fe de ral e lo cal de vem, em par ce ria,
bus car al ter na ti vas a fim de vi a bi li zar o plan tio, en con trar
me i os de in dus tri a li zar o fumo e cri ar me ca nis mos atra vés
de in cen ti vos para o cul ti vo e a ex por ta ção do pro du to.

O re sul ta do des ta de sa ten ção, não sei se vo lun tá ria
ou in vo lun tá ria, to dos co nhe cem: êxo do ru ral, cres ci men to 
des con tro la do das me tró po les, fa ve li za ção, vi o lên cia,
fome, de sem pre go, in dig ni da de, anal fa be tis mo, mor ta li -
da de in fan til, (que au men tou em Ala go as em 1999) en fim,
tudo o que os in di ca do res só ci o e co nô mi co do Bra sil es tão
re fle tin do nes te mo men to.

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 Srs. e aos Srs. Se na do res que cons ta -
rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a re a li -
zar-se às 10 ho ras, a ma té ria re ma nes cen te da pa u ta de
hoje e a se guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1 – 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, 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 265, de 2000)

Con ti nu a ção da dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de Re so lu ção nº 50, 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 443, de 2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que 
au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra -
fos–ECT a ele var tem po ra ri a men te seus li mi tes de en di vi -
da men to para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
o BG Bank A/S–Di na mar ca, no va lor to tal equi va len te a
até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e
qua tro mil, se te cen tos e cin qüen ta e oito mar cos ale -
mães), des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de

Au to ma ção do Sis te ma de Tri a gem de Obje tos Pos ta is,
que in te gra o Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal –
PASTE.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são De -
li be ra ti va Ordi ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para esta data, nos ter mos do art. 175, in ci so V, do
Re gi men to Inter no).

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 61, DE 1999

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 61, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que dá nova re da ção aos §§ 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral. (Di re i tos Po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Car -
los Wil son, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ,
com al te ra ção pos te ri or apro va da pela re fe ri da Co mis -
são.

 – 3 – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995

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 57, de 1995, ten do 
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que al -
te ra dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos aos li mi tes má xi -
mos de ida de para a no me a ção de ma gis tra dos e mi nis -
tros de tri bu na is e para a apo sen ta do ria com pul só ria do
ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na -
dor Ney Su as su na.

 – 4 – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

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 7, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que
al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras pro vi -
dên ci as (al ter nân cia de no me a ções en tre pes so as do
sexo mas cu li no ou fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Lú -
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cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re -
da ção, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na -
do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

 – 5 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

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 63, de 1999, ten do 
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que dá
nova re da ção ao in ci so II e à alí nea “b” do in ci so III do § 1º
do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral (apo sen ta do ria ba se a -
da em pa râ me tros etá ri os), ten do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1
e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs ten ções dos Se na do res
Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

 – 6 – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999

Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67, de 1999, ten do 
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos que cri am o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ten do

Pa re cer sob nº 473, 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 Lú cio
Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

 – 7 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 155, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 155, de 1999 (nº 736/98, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são da 
Rá dio Clu be de Cam po Belo 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
Cam po Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 1999, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Ro ber to Sa tur ni no e da Se na do ra He lo í sa He le na.

 – 8 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 182, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 182, de 1999 (nº 27/99, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Pre si den te Pru den te 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 Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 903, de 1999, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 – 9 – 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 30, 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 336, de 2000, Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no), que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor de qui nhen tos e qua ren ta e
oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros, de prin ci -
pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Kre di -
tans talt für Wi e de ra uf bau – KfW, des ti na do ao fi nan ci -
a men to da par ce la à vis ta de 15% do con tra to co mer -
ci al para im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem for -
ne ci dos pela Empre sa G.U.N.T. Ge rä te bau GmbH, no 
âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da -
ção da Infra-Estrutura Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

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 56 mi nu tos.)

)

–––––––––––––

  AGENDA CUMPRIDA PELO
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO

 DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL, 
SENADOR GERALDO MELO

17 de maio de 2000
Qu ar ta-feira

11h – Se na dor re ce be o Pre si den te da Assem bléia
          Na ci o nal do Com bo ja (Sala de au to ri da des 
          da Pre si dên cia do SF)
14h – Pre si de Ses são do Se na do Fe de ral

MAIO  2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL  167



168 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



Ata da 61ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Ade mir Andra de
Car los Pa tro cí nio, Ca sil do Mal da ner, Edu ar do Su plicy e Álva ro Dias

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias 
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Antonio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Bar -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di -
do – Ge ral do Les sa – 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 – 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 – 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 – 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 nal do Cu nha Lima – Ro -
meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Thel ma Si que i ra Cam pos – Tião Vi a na – Wel ling ton 
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla -
ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, 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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2000

(Nº 261/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ao que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de 
do Sul.

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

cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 28 de abril de 1998, a con -
ces são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Ar. 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 1.721, 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 do De cre to de 28 de de zem bro de 1998, que
“Re no va a con ces são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca -
ções Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de San ta Cruz do Sul, 
Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM Nº 409/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 blica ,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000090/98,
em que a Ga ze ta Co mu ni ca ções 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 San ta Cruz do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De cre -
to nº 81.452, de 15 de mar ço de 1978, re no va da, por dez
anos, a par tir de 28 de abril de 1988, pelo De cre to nº
96.833, de 28 de se tem bro de 1988, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 29 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 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 dos 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 28 de abril de 1998.

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, Jua 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

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Ga ze ta Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de San ta Cruz do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000090/98, 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 28 de abril de 1998, a con ces são ou -
tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ções Ltda., pelo De cre to
nº 81.452, de 15 de mar ço de 1978, re no va da pelo
De cre to nº 96.833, de 28 de se tem bro de 1988, 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 so no ra
em onda mé dia, na ci da de de San ta Cruz do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

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

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

Bra sí lia, 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.

RÁDIO GAZETA AM

San ta Cruz do Sul, 4 de maio de 1999

À
Câ ma ra dos De pu ta dos
Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca
Bra sí lia _ DF

REF. OF. CCTCI-S/105/99

Re la ção dos quo tis tas da em pre sa Ga ze ta Co -
mu ni ca ções Ltda. e suas res pec ti vas par ti ci pa ções.

Só cio quo tis ta     Nº co tas     % Par tic. Par tic. R$
André Luís Jung blut   2.541         51 76.230,00

Nelly Emma Frantz    1.554         31 46.620,00
Ange la Frantz          551         11 16.530,00

Ernany Alo i sio Iser      354           7 10.620,00

To tal               5.000         100 150.000,00

André Luís Jung blut, Di re tor.
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(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 101, DE 2000

(Nº 266/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Apro va o ato que ou tor ga per mis -

são à Rá dio Alvo ra da FM de Sa li nas Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Sa li 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 268, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Alvo ra da FM de Sa li nas 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 li 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 120, 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 268, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Rá dio Alvo ra da FM de Sa li -
nas 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 li -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 1999. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. Nº 343/98-GM

Em 4 de dezembreo de 1998

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
009/97-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 li nas, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

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 Rá -
dio Alvo ra da FM de Sa li nas 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 268
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 53710.000497/97, Con cor -
rên cia nº 009/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Rá dio Alvo -
ra da FM de Sa li nas 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 li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 102, DE 2000

(Nº 267/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à TM _ TV Te le co mu ni ca ções e Ser vi -
ços 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 cra men to, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 269, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à TM _ TV Te le co mu ni ca ções e Ser vi ços
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 cra men to, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

At. 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 121, 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 ex po 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 269, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à TM _ TV Te le co mu ni ca ções
e Ser vi ços 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 cra men to, es ta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 344/98 _ GM

Em  4 de de zem bro de 1998

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
9/97-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 cra men to, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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 cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a TM _ TV Te -
le co mu ni ca ções e Ser vi ços 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
cCon 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 269 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 fuão, 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
53710.000472/97. Con cor rên cia nº 009/97-SFO/MC, 
re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à TM _ TV
Te le co mu ni ca ções e Ser vi ços 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 radi o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na lo ca li da de de Sa cra men to, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

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
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2000 

(Nº 283/99, 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 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 La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 89, de 22 de ju nho de 1992, que re no va, por
dez anos, a par tir de 16 de no vem bro de 1991, a per -
mis são ou tor ga da à 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 La -
ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 342, DE 1990

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

com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes e das Co mu ni ca ções, o
ato cons tan te da Por ta ria nº 89, de 22 de ju nho de
1992, que re no va a per mis são à 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 La ges, Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

Bra sí lia, 23 de ju lho de 1992.

ASSINATURA  ret.  11

E. M. Nº 49/92-SNC

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên -

cia a in clu sa Por ta ria nº 89, e 22 de ju nho de 1992,
pela qual re no vei a per mis são da 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 La ges, Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

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, 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, a quem en ca re ço se dig ne Vos sa
Exce lên cia de en ca mi nhar a ane xa por ta ria, acom pa -
nha da do pro ces so ad mi nis tra ti vo que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Affon so Alves de Ca mar go
Net to, Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das Co -
mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 89, DE 22 DE JUNHO DE 1992

O Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das Co -
mu ni ca ções, no uso de suas atri bu i ções e de acor do
com o dis pos to no art. 69, in ci so II, alí nea d, da Lei nº
8.422, de 13 de maio de 1992, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so nº 29.106-000530/91, 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 10 (dez) anos,
a par tir de 16 de no vem bro de 1991, a per mis são ou -
tor ga da à Rá dio Prin ce sa Ltda., pela Por ta ria nº 224,
de 12 de no vem bro de 1981, 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 La ges, Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

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. – Affon so Alves de Ca mar go Net to

PARECER CONJUR/SERVIÇO
JURÍDICO/SC Nº 290/91

Re fe rên cia: Pro ces so nº 29106.000530/91
Ordem: SCOM/SC
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen da: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra z o
tem seu ter mo fi nal em 16-11-91. 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 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 La ges, Esta do San ta Ca ta ri na, 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 16-11-91.
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His tó ri co

1 – Me di an te a Por ta ria nº 224, de 12 de no vem -
bro de 1981, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Prin ce -
sa Ltda., para ex plo rar, por 10 anos, 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 La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
16-12-81, data de pu bli ca ção da por ta ria de per mis -
são em Diá rio Ofi ci al.

Do Mé ri to

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 o 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
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 u são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1962, de cla ra:

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

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 sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6 – O pra zo de vi gên cia des ta per mis são tem
seu ter mo fi nal dia 16 de no vem bro de 1991, por quan -
to co me çou a vi go rar em 16-11-81, com a pu bli ca ção
do ato cor res pon den te no Diá rio Ofi ci al  de 16-11-91
e o pe di do ora em exa me foi pro to co li za do nes ta uni -
da de re gi o nal no dia 20-5-91, 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 dos, pela Por ta ria nº 266, de 25-9-86
com a se guin te com po si ção:
Car gos No mes

Só cio Ge ren te Mar cos Ra mon Dvos kin
Só cio Ge ren te José Pe dro Pa che co Si rotsky

Co tis tas Co tas Va lor

La er te Ra mos Vi e i ra 54.250 54.250,00
Mar cos Ra mon Dvos kin 27.125 27.125,00

José Pe dro Pa che co Si rotsky 27.125 27.125,00

To tal 108.500  108.500,00

8 – Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe -
río do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu
pena con for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce den te
do Se tor Ju rí di co, so bre pro ces sos de apu ra ção de
in fra ção.

9 – De acor do com a in for ma ção do Se tor Téc ni -
co de nº 015/91, a emis so ra en con tra-se ope ran do
den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo rem atri -
bu í das.

10 – É re gu lar a si tu a ção pe ran te o Fis tel con so -
an te con sul ta on line no ter mi nal, nes ta data.

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
16-11-91, ten do em vis ta a data da pu bli ca ção da Por -
ta ria de per mis são no DOU (fl. 43).

Con clu são

Di an te do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men -
to, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à co or de -
na ção de Ou tor gas do DNPV, para sub mis são do as -
sun to ao Sr. Di re tor do DNPV.

É o pa re cer, sub-censura .
Flo ri a nó po lis, 19 de agos to de 1991. – Else Lu i -

za Ra usch, Assist. Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2000

(Nº 285/99 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de fe ri da à Rá dio Po me ro 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 Po me -
ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº, de 25 de ou tu bro de 1995, que re no va por
dez anos, a par tir de 3 de ju nho de 1992, a con ces são
de fe ri da à Rá dio Po me ro 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 Po me ro de, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 1.161, DE 1995

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

com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce 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, Inte ri no, o ato cons -
tan te do De cre to de 25 de ou tu bro de 1995, que “Re -
no va a con ces são da Rá dio Po me ro 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 Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na”.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 1995. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E. M. Nº 72/MC

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 1995

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
29820.000170/92-69, em que a Rá dio Po me ro de
Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Po me ro de, Esta do 
de San ta Ca ta ri na, so li ci ta re no va ção do pra zo de vi -
gên cia de sua con ces são por mais dez anos.

2 – A con ces são em apre ço foi ou tor ga da à so ci -
e da de pela Por ta ria nº 112, de 2 de ju nho de 1982, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al do dia 3 sub se qüen te, data
em que co me çou a vi go rar a re fe ri da ou tor ga, sen do o 
pra zo re si du al man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 
1991, de ven do sua re no va ção, caso de fe ri da, ocor rer 
a par tir do dia 3 de ju nho de 1992.

3 – Escla re ço que a en ti da de pas sou a con di ção 
de con ces si o ná ria em ra zão de au men to de po tên cia, 
au to ri za do para a sua emis so ra, con for me EM nº
140/87-GM, de 21 ju lho de 1987.

4 – O pe di do de re no va ção en con tra-se ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção em vi gor e a emis so ra
está fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas
a ela atri bu í das por este Mi nis té rio.

5 – Nos ter mos do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i -
ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para
onde de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ma nen te, que esta acom pa nha.

Res pe i to sa men te, – Fer nan do Xa vi er Fer re i ra, 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995

Re no va a con ces são da Rá dio Po -
me ro 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 Po me ro de, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe 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
29820.000170/92-69, 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 3 de ju nho de 1992, a con ces são de -
fe ri da à Rá dio Po me ro de Ltda., pela Por ta ria nº 112,
de 2 de ju nho de 1982, sen do man ti do o pra zo re si du -
al da ou tor ga pelo De cre to de 10 de maio de 1991,
para 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
Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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, 25 de ou tu bro de 1995; 174º da Inde -
pen dência e 107º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Fer nan do Xa vi er Fer re i ra .

PARECER CONJUR Nº 3.604/95

Re fe rên cia – Pro ces so nº 29821.000170/92
Ori gem      – DRMC/SC
Inte res sa da – Rá dio Po me ro de Ltda.
Assun to – Re no va ção de ou tor ga
Con clu são  – Pelo de fe ri men to.

Re e xa mi nan do o pre sen te pro ces so man te nho 
as con clu sões do Pa re cer nº 1.443/94 (fls. 48), emi -
ti do por esta Con sul to ria Ju rí di ca.

A re que ren te, Rá dio Po me ro de Ltda., re ce beu
per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Po me ro de, Esta do 
de San ta Ca ta ri na, atra vés da Por ta ria nº 112, de 2 de
ju nho de 1982, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al  da União
de 3 de se guin te, pas san do a con di ção de con ces si o -
ná ria, por ter sido au to ri za do o au men to de po tên cia
de sua emis so ra, con for me men ci o na do no pa re cer
que ora se ra ti fi ca.

A ou to ga em ques tão en trou em vi gor em 3 de
maio de 1982, data da pu bli ca ção da res pec ti va Por -
ta ria de Per mis são no Diá rio Ofi ci al da União, de ven -
do a sua re no va ção ocor rer a par tir de 3 de maio de
1992.

No que se re fe re ao qua dro so ci e tá rio foi apro -
va do pela Por ta ria nº 44, de 31 de ja ne i ro de 1985. A
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Por ta ria nº 69, de 20 de mar ço de 1987, apro vou o
pro cu ra dor da en ti da de.

Os men ci o na dos qua dros têm a se guin te com -
po si ção:

Co tis tas Va lor – em cru ze i ros

Si e gri fi ed Lan ge 10.000.000,00
Ali dor Koch 10.000.000,00

Horst Ripp 10.000.000,00
Voll rad La em mel  7.500.000,00

Ro dol fo Si e wert  7.500.000,00

Ade mar Bu ett gen  2.500.000,00
Jor ge But te gen  2.500.000,00

Ge ren tes    Si eg fri ed Lan ge   

         Vol rad La em mel

Pro cu ra dor Rene Eske i sen                         

Opi no pelo de fe ri men to do ple i to, su ge rin do a
re mes sa dos au tos ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co,
que os sub me te rá ao Se nhor Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções, com vis tas ao seu 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.

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, nos ter mos do dis pos to no
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Bra sí lia, 29 de agos to de 1995. – Zil da Be a tris
Sil va de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2000

(Nº 290/99, 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 Pe der ne i ras
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
Pe der ne i ras, 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 27 de maio 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 Pe der ne i ras 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 Pe der ne i ras,
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 674, 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 27 de maio de 1998, que “Re no va a con ces -
são da Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras 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 Pe der ne i ras, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 1998. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 157/MC, DE 20 DE
MAIO DE 1998. DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.001452/93, 
em que a Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras 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 Pe -
der ne i ras, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por -
ta ria MVOP nº 536, de 4 de ju nho de 1951, re no va da
nos ter mos do De cre to nº 91.665, de 20 de se tem bro
de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 23
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, 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 -
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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 arti. 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 27 DE MAIO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Cul -
tu ra de Pe der ne i ras 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 Pe der ne i ras, 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
50830.001452/93 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 536, de 4 de ju nho de 1951, re no -
va da pelo De cre to nº 91.665, de 20 de se tem bro de
1985, 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 Pe der ne i ras, Esta do de 
São Pa u lo.

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

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

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

Bra sí lia, 27 de maio 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 JURÍDICO Nº 1.155/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.001452/98
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da:  Rá dio Cul tu ra de Pe de ne i ras Ltda.

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
i fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
1-5-94;
– 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 ce tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to

A Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras 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 Pe der ne i ras, Esta do de
São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia
de sua con ces são,  cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º
de maio de 1994.

I  – Os Fa tos

1 – Me di an te Por ta ria MVOP nº 536 de 4 de ju -
nho de 1951, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al  da União de
15 sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio
Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda. para exe cu tar, na ci da de 
de Pe der ne i ras, Esta do de São Pa u lo ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia de âm bi to lo cal.

2 – A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas
opor tu ni da des, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº
1.064 de 19 de se tem bro de 1974 pu bli ca da no Diá rio 
Ofi ci al  da União de 24 sub se qüen te e a se gun da pelo 
De cre to nº 91.665 de 20 de se tem bro de 1985 pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al de 23-9-85, já na con di ção de
con ces si o ná ria, por ter ob ti do au men to de po tên cia
da es ta ção.

3 – Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe -
río do de vi gê nia da ou tor ga, a en tid de não so freu
qual quer pe na li da de, nem tam pou co foi ad ve ti da,
con for me se ve ri fi ca na in for ma ção do se tor Ju rí di co 
da Se ção de Fis ca li za ção des ta De le ga cia cons tan -
te de fl. 61.

Ain da de acor do com a re fe ri da in for ma ção, en -
con tra-se em an da men to o Pro ces so Admi nis tra ti vo
de Apu ra ção de Infra ção nº 50.830.000183/94, ins ta -
u ra do por ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são o qual é con ces -
si o ná ria.

II – Do Mé ri to

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

5 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23 
de ju nho de 1972 as en ti da des que de se ja rem a re no -
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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 – A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre -
ço foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de
1974, con for me de ter mi na do no in ci so III do art. 1º da
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo qual 
o pra zo de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con ta do
a par tir da que la data, por pe río dos su ces si vos de 10
(dez) anos.

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

8 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 16 de
no vem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 01)

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

Co tis tas Co tas Va lor CR$

Ma ria José Ro zan te Al Ahj 130 1.547.118,30
Cel so Car los Al Haj 35   416.531,85

Edval do Ai Haj 35   416.531,85
To tal 200 2.380.182,00

Car go Nome                                 
Di re tor-Gerente Ma ria José Ro zan te Ai Ahj

10 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
18/20 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons tan -
te de fls. 34/37 e 59.

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

12 – É  re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 60.

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

Con clu são

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

É o pa re cer sub-censura .
Se tor Ju rí di co 31-10-96. – Mil 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, 4 de de zem 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 106, DE 2000

(Nº 292/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

cre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
con ces são da Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana 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 Ca i -
có, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 1.487, 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 sa 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 24 de no vem bro de 1998, que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Fun da ção Edu ca ci o nal
Sant’Ana, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em onda mé dia, na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te”.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM Nº 289/MC

Bra sí lia, 11 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 con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000033/93, 
em que a Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana 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 Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ori gi na ri a men te ou tor -
ga da à Emis so ra de Edu ca ção Ru ral Ltda. con for me
De cre to nº 1.240, de 25 de ju nho de 1962, trans fe ri da
para a re que ren te pelo De cre to nº 82.787, de 4 de de -
zem bro de 1978, e re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de no vem bro de 1983, pelo De cre to nº 89.534, de 9
de abril de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 10 se guin te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man -
ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2 – 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 de 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 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 ou tor ga da à
Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana, para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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
53780.000033/93, 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 no vem bro de 1993, a con ces -
são da Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana, ou tor ga da
pelo De cre to nº 1.240, de 25 e ju nho de 1962, e re no -
va da pelo De cre to nº 39.534, de 9 de abril de 1984,
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 so no ra 
em onda mé dia, na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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 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 579/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780.000033/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de 
do Nor te
Inte res sa da:  Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Anna
Assun to: Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º-11-93.
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: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co n º
030/94 – DMC/RN, 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 Fun da ção Edu ca ci -
o nal Sant’Ana, con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
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2 – A con ces são em apre ço foi ori gi nal men te
ou tor ga da à Emis so ra de Edu ca ção Ru ral Ltda., con -
for me De cre to nº 1.240, de 25 de ju nho de 1962,
trans fe ri da para a Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana
me di an te De cre to nº 82.787, 4 de de zem bro de 1978,
e re no va da, por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro
de 1983, pelo De cre to nº 89.534, de 9 de abril de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 10 se -
guin te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

3 – O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia do MC no Eta do do Rio Gran de do Nor te, 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 30/94, fls. 45, dos au -
tos. Com ple men tan do as in for ma ções con ti das no re -
fe ren ci a do pa re cer, acres cen to que a en ti da de teve
apro va do pela Por ta ria nº 12, de 24 de ju nho de 1996
o nome do Sr. Ja i me Vi e i ra Ro cha para o car go de Di -
re tor-Presidente, pas san do a ser as sim cons ti tu í do o
qua dro di re ti vo:

Di re tor-Presidente: Ja i me Vi e i ra Ro cha
Di re tor-Vice-Presidente: Au sô nio Tér cio de Ara ú jo
Di re to res-Assistentes: João Agri pi no Dan tas

Au sô nio de Ara ú jo Fi lho
Antenor S. de Araújo

Di re tor das Emis so ras: Au sô nio Tér cio de Ara ú jo
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 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, man te nho o en ten di men to do ci -
ta do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre -
sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de
re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos
e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to -
ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

7 – Poste 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, 17 de agos to de 1998. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu, Advo ga da.

De acor do. À con si de ra ção da Sra. Co or de na -
do ra-Geral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

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.

Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 17 de agos to de 1998. – Adal zi ra Fran -

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

Des pa cho Con jur/MC nº 746/98
Ado to o Pa re cer Con jur/MC nº 579/98, que con -

clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do pra -
zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Fun da ção
Edu ca ci o nal Sant’Ana, para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te. Re me tam-se os au -
tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de Mo -
ti vos e De cre to, à con si de ra ção do Exmo. Se nhor Mi -
nis tro, com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 19 de agos to de 1998. – Antô nio Do -
min gos Te i xe i ra Be dran, Con sul tor Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECER

PARECER Nº 502, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 29, de 2000

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2000, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com
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 US$185,000.00 (cen to e oi -
ten ta e cin co 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 je to de Pro fis si o na li za ção de Tra ba lha do res da
Área de Enfer ma gem (PROFAE).

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho.

ANEXO AO PARECER Nº 502, DE 2000

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
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RESOLUÇÃO Nº  , DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
no va lor equi va lenb te a até
US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cin -
co 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 je to de Pro fis si o na li za ção
de Tra ba lha do res da Área de Enfer ma -
gem (PROFAE).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos da 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, a con tra tar 
ope ra ção de cré di to ex ter no com 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 US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cin co mi -
lhões de dó la res nor te-americanos).

Pa rá gra fo úni co. A ope ra ção de cré di to ex ter no
au to ri za da nes te ar ti go des ti na-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to de Pro fis si o na li za ção de Tra ba lha -
do res da Área de Enfer ma gem (PROFAE).

 Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no au to ri za da 
apre sen tar as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – mu tu an te: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -

vol vi men to (BID);
III – ór gão exe cu tor: Mi nis té rio da Sa ú de;
IV – va lor: equi va len te a até

US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cin co mi lhões
de dó la res nor te-americanos), de prin ci pal;

V – mo da li da de: ces ta de mo e das;
VI – de sem bol so: qua tro anos;
VII – amor ti za ção: par ce las se mes tra is e con se -

cu ti vas, de va lor apro xi ma da men te igua is, ven cen -
do-se a pri me i ra seis me ses a par tir da data pre vis ta
para o de sem bol so fi nal e a úl ti ma o mais tar dar vin te
e cin co anos após a as si na tu ra do Con tra to;

VIII – ju ros: exi gi dos, se mes tral men te, cal cu la -
dos com base no cus to de cap ta ção do BID para em -
prés ti mos qua li fi ca dos 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 ra zoá vel, ex pres sa em ter mo s
de uma por cen ta gem anu al, para co ber tu ra de des pe -
sas ad mi nis tra ti vas;

IX – co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral -
men te nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros e
cal cu la da com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do não 

de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi gor
ses sen ta dias após a as si na tu ra do Con tra to;

X – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge ral:
1,0% (um por cen to) do va lor do em prés ti mo, de sem -
bol sa dos em pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to
pos sí vel igua is.

Art. 3º A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal irá ana -
li sar, como con di ção para a for ma li za ção do ins tru -
men to con tra tu al, o cum pri men to, por par te do Mi nis -
té rio da Sa ú de, das se guin tes con di ci o na li da de me di -
an te in clu si ve ma ni fes ta ção pré via a do Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men teo (BID), quan do for o
caso:

I – apro va ção de mi nu ta de Con vê nio a ser ce le -
bra do en tre o ór gão exe cu tor e a agên cia en car re ga -
da da co or de na ção da aqui si ção, con tra ta ção e ad mi -
nis tra ção de ser vi ços de con sul to ria, bens e ou tros
ser vi ços do Pro je to;

II – apro va ção da mi nu ta do Re gu la men to Ope -
ra ci o nal do Pro je to;

III – apro va ção da mi nu ta dos ins tru men tos ju rí -
di cos a se rem fir ma dos pelo ór gão exe cu tor e  as
agên ci as re gi o na is, em cuja área de atu a ção se con -
cen tram pelo me nos 50% (cin qüen ta por cen to) do
nú me ro de tra ba lha do res da área de en fer ma gem
que se rão ca pa ci ta dos no âm bi to do Com po nen te I do 
Pro je to (qua li fi ca ção pro fis si o nal e es co la ri za ção de
tra ba lha do res);

IV – apro va ção da mi nu ta do ins tru men to ju rí di -
co a ser as si na do en tre o ór gão exe cu tor e a en ti da de
que irá as su mir a exe cu ção do Sub com po nen te I e do 
Com po nen te II (ca pa ci ta ção de do cen tes).

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 do 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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 100 a 106, de 2000, que aca -
bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do
de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122,
II, ”b“, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis -
são de Edu ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel no mo men to opor tu no. Entre tan to, re co nhe ço
que o Se na dor Pa u lo Har tung ha via che ga do pri me i ro 
e tem pre ce dên cia. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Com
a pa la vra V. Exª, pela or dem.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
há con fli to en tre o ple i to do Se na dor Edu ar do Su plicy
e o que vou apre sen tar. Re que i ro, nes ta ses são, ins -
cri ção para a Li de ran ça do PPS, a fim de que o Se na -
dor Ro ber to Fre i re, Pre si den te do nos so Par ti do, faça
uma co mu ni ca ção im por tan te a este Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do, emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung,
na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Mo re i ra
Men des. V. Exª dis põe de vin te 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, é com gran de sa -
tis fa ção que uso da tri bu na des ta Casa, nes ta ma nhã
de quin ta-feira, para re gis trar um fato im por tan tís si mo 
para o meu Esta do – Ron dô nia. Tra ta-se da vi si ta do
Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho
Neto a Ron dô nia nos dias 12 e 13 des te mês, o que
ocor reu após cer ca de um ano de pre pa ra ção. Hou ve
vá ri os con ta tos com di ver sos es ca lões da Re pú bli ca,
re mo ção de obs tá cu los po lí ti cos, acer tos de con tra -
tos, en ten di men tos en tre em pre sas pri va das, como a
Ele tro nor te e a Ele tro brás, além da com pa ti bi li za ção
da agen da mi nis te ri al, após ven ci das toda sor te de di -
fi cul da des.

A vi si ta ini ci ou-se no dia 12 do cor ren te, ten do o
Mi nis tro par ti ci pa do de vá ri as so le ni da des, como a
ina u gu ra ção do pré dio que abri ga o cen tro de ope ra -
ções do sis te ma de trans mis são de ener gia do Esta do 
na ci da de de Por to Ve lho. 

Na que la oca sião, o Mi nis tro ofi ci a li zou o lan ça -
men to do pro gra ma Luz do Cam po em nos so Esta do,
as si nou vá ri os acor dos e ins tru men tos le ga is en tre os 

qua is des ta co o con tra to para a cons tru ção do sis te -
ma de trans mis são em 230kw de Por to Ve lho a Rio
Bran co, no Acre, com o ra mal de 138kw para Gu a ja -
rá-Mirim, o con tra to de con sul to ria para os pro je tos de 
en ge nha ria do sis te ma de trans mis são Acre/Ron dô -
nia, o acor do de im ple men ta ção do pro je to do ga so -
du to Uru cu/Por to Ve lho, que vai tra zer o gás de Uru cu 
para ge rar ener gia lim pa e eco lo gi ca men te cor re ta
para os Esta dos de Ron dô nia e Acre, o con tra to en tre
a Ele tro nor te e a Ter mo nor te II, pro du to ra in de pen -
den te que, por meio de uma ter mo e lé tri ca, mo vi da ini -
ci al men te a di e sel e pos te ri or men te com o gás de
Uru cu, vai ge rar 340.000kw, o que sig ni fi ca qua se o
tri plo da po tên cia hoje ins ta la da em Ron dô nia. Au to ri -
zou, ain da, o Mi nis tro o lan ça men to dos edi ta is para a 
com pra dos ma te ri a is e equi pa men tos para o sis te ma
de trans mis são Por to Ve lho-Rio Bran co e ain da ener -
gi zou o sis te ma de trans mis são Ji-Paraná/ Ro lim de
Mou ra, tam bém no in te ri or do Esta do, au to ri zan do as
obras do sis te ma de trans mis são Ji-Paraná/Vi lhe na, o
que vai pos si bi li tar, em fu tu ro não mu i to dis tan te, a in ter -
li ga ção de Acre e Ron dô nia ao sis te ma na ci o nal de
trans mis são, o que sig ni fi ca a re den ção de fi ni ti va des -
ses dois Esta dos no que se re fe re à ener gia elé tri ca. 

Sr. Pre si den te, digo que va leu mu i to a pena
para os ron do ni en ses, por que, en tre os mu i tos be ne -
fí ci os ad vin dos des sas ações, des ta co o Pro gra ma
Luz no Cam po, anun ci a do pelo Mi nis tro, que virá fi xar 
o pro du tor ru ral no cam po, dan do-lhe opor tu ni da de
de dis por de ener gia elé tri ca em sua pro pri e da de, evi -
tan do, as sim, o êxo do ru ral e a pro li fe ra ção dos bol -
sões de po bre za nas áre as ur ba nas.

Infor mo que Ron dô nia hoje é um Esta do que
tem seis ou sete Mu ni cí pi os com a to ta li da de da sua
área ru ral ser vi da por ener gia elé tri ca. O Pro gra ma
Luz no Cam po, anun ci a do pelo Mi nis tro e com a con -
tra par ti da do Go ver no do Esta do, vai pos si bi li tar que
ao fi nal de três anos te nha mos con se gui do co lo car
ener gia ru ral para qua se 80% de to das as pro pri e da -
des ru ra is do Esta do, o que, para Ron dô nia, é um su -
ces so ab so lu to e um avan ço, con si de ran do tra tar-se
de um Esta do ain da novo. Digo mais, Sr. Pre si den te:
a Ele tro nor te, que co bre hoje 92% da dis tri bu i ção da
trans mis são da ener gia, pas sa rá a co brir 100% do
Esta do, po den do, des se modo, fa zer in ter li ga ções
com to das as co mu ni da des. Até o fi nal do pró xi mo
ano, de ve rá es tar con clu í da a li nha de trans mis são
Ji-Paraná/Vi lhe na e Por to Ve lho/Abu nã/Gu a ja -
rá-Mirim, de modo a aten der todo o Esta do e tam bém
o Esta do vi zi nho, o Acre. 

184  ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



Essa dis po ni bi li da de de ener gia será um gran de 
atra ti vo para as in dús tri as que pre ten dem se ins ta lar
na re gião, ge ran do, com isso, mais em pre gos, mais
ren da e mais im pos tos, im pul si o nan do, des sa for ma,
toda a eco no mia.

Dan do con ti nu i da de à pro gra ma ção de sua vi si -
ta, já na ci da de de Ji-Paraná, no cen tro do Esta do, no
sá ba do, dia 13, o Mi nis tro Tou ri nho par ti ci pou da so le -
ni da de de au to ri za ção do lan ça men to dos edi ta is
para a cons tru ção dos sis te mas Ji-Paraná/Vi lhe na e
da ina u gu ra ção da li nha de trans mis são
Ji-Paraná/Ro lim de Mou ra. O Mi nis tro afir mou que ”o
pro ble ma da ener gia elé tri ca está de fi ni ti va men te so -
lu ci o na do em Ron dô nia“ e que o Go ver no Fe de ral vai
in ves tir, nos pró xi mos qua tro anos, no Pro gra ma Luz
no Cam po, algo em tor no de R$4 bi lhões em todo o
País, para fa ci li tar o in ves ti men to tec no ló gi co e me -
lho rar as ações do ho mem no cam po, por meio des se
mag ní fi co pro gra ma.

Des ta cou ain da a sua pre o cu pa ção com as
ques tões so ci a is e de se gu ran ça, dan do in for ma ções
so bre ou tro pro gra ma do seu Mi nis té rio, que pro mo ve 
a me lho ria da qua li da de da ilu mi na ção pú bli ca. Esse
pro gra ma atin gi rá, nos pró xi mos me ses, pra ti ca men -
te to das as ci da des bra si le i ras, o que, além de ilu mi -
nar as ci da des, pro pi ci a rá uma re du ção nos cus tos da 
ilu mi na ção pú bli ca em apro xi ma da men te 30%.

Sr. Pre si den te, as obras, con tra tos e ser vi ços
anun ci a dos pelo Sr. Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho no
Esta do de Ron dô nia, quan do da sua vi si ta, en tre um
in ves ti men to pú bli co e ou tro pri va do, so mam a quan -
tia apro xi ma da de R$1,4 bi lhão a ser apli ca do nos
pró xi mos três anos. Tra ta-se de um in ves ti men to fan -
tás ti co para um Esta do como Ron dô nia.

O Sr. Mi nis tro tam bém par ti ci pou, no dia 13, sá -
ba do, do 2º Encon tro Esta du al do nos so par ti do, o
PFL, ocor ri do no pró prio Mu ni cí pio de Ji-Paraná, a
que com pa re ce ram cer ca de 1200 fi li a dos,
pré-candidatos a ve re a do res e pre fe i tos no nos s o
Esta do.

Sr. Pre si den te, a esse pro pó si to, res sal to que
devere mos es tar pre sen tes, nas pró xi mas ele i ções,
nos cin qüen ta e dois mu ni cí pi os do Esta do, dis pu tan do 
os ple i tos para ve re a dor, pre fe i to ou vi ce-prefeito – e,
em al guns de les, em co li ga ção com ou tros par ti dos.

Par ti ci pa ram tam bém do even to o Go ver na dor
José Bi an co e fi li a dos do PFL, opor tu ni da de em que
apla u di ram de pé o Sr. Mi nis tro de Esta do das Mi nas
e Ener gia pela sua vi si ta e pelo bri lho em pres ta do ao
nos so en con tro re gi o nal, bri lho este que po de ria ser
com par ti lha do com ou tros com pa nhe i ros do PFL que, 

con vi da dos, não pu de ram es tar pre sen tes, o que to -
dos em Ron dô nia la men ta mos pro fun da men te.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, eu não po de ria de -
i xar de men ci o nar aqui a gra ti dão do povo de Ron dô -
nia ao Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, de mons tra da pela 
en tre ga pelo Ve re a dor Le u do Bu ri ti, do PFL de
Ji-Paraná, du ran te o en con tro es ta du al do PFL, de
uma pla ca de re co nhe ci men to ao tra ba lho que S. Exª
vem re a li zan do em prol de Ron dô nia, prin ci pal men te
o de aca bar de fi ni ti va men te com o fan tas ma da fal ta
de ener gia elé tri ca.

Di an te des ses fa tos, pos so afir mar que a vi si ta
do Mi nis tro das Mi nas e Ener gia ao meu Esta do mar -
cou de fi ni ti va men te a His tó ria de Ron dô nia, mar c o
com pa ra do ape nas à ins ta la ção da li nha te le grá fi ca
pelo Ma re chal Cân di do Ron don e à aber tu ra da
BR-364 du ran te o Go ver no Jus ce li no Ku bits chek,
haja vis ta que as obras e ser vi ços anun ci a dos pelo
emi nen te Mi nis tro, no ta da men te o ga so du to, li gan do
Uru cum a Por to Ve lho, vi a bi li zan do o trans por te do
gás na tu ral da que la ba cia até a ci da de de Por to Ve lho 
a fim de ali men tar a ter mo e lé tri ca que, nos pró xi mos
três anos, será cons tru í da, res ga tam de fi ni ti va men te
o povo de Ron dô nia des se so fri men to com re la ção à
fal ta de ener gia elé tri ca e pos si bi li tam a sua en tra da
na era da in dus tri a li za ção, da agro in dús tria.

Por tan to, fica aqui este re gis tro, Sr. Pre si den te,
do nos so mais pro fun do agra de ci men to e re co nhe ci -
men to ao emi nen te Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Ro -
dolp ho Tou ri nho.

Era o que eu ti nha a di zer.

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. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por per -
mu ta com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, tem a pa la -
vra o Se na dor Pa u lo Sou to, por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO  (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta rei na ma nhã de
hoje de dois as sun tos. O pri me i ro, uma rá pi da co mu -
ni ca ção so bre duas emen das que hoje es tou apre -
sen tan do ao pro je to de cri a ção da Agên cia Na ci o nal
de Águas. Essas emen das se re fe rem, ba si ca men te,
à ou tor ga do di re i to de uso de águas para trans po si -
ção de um rio de do mí nio da União para ou tras ba ci -
as, pre ven do que essa ou tor ga só po de rá ser dada
me di an te apro va ção do Con gres so Na ci o nal, ou vi dos 
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os res pec ti vos co mi tês das ba ci as hi dro grá fi cas. A
se gun da emen da, re fe ren te à de li be ra ção do Con se -
lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, diz res pe i to aos
pro je tos de apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos, a
car go do Con se lho, cu jas re per cus sões ex tra po lem o
âm bi to dos Esta dos em que se rão im plan ta dos, ca -
ben do ao Con gres so Na ci o nal so lu ci o nar, me di an te
re so lu ção, os con fli tos pos sí ve is en tre as Uni da des
da Fe de ra ção de cor ren tes de obras de en ge nha ria
nos rios com pre en di dos como bens da União e que
im pli quem re du ção ou pre ju í zo do flu xo hí dri co.

Tra ta-se de duas emen das ex tre ma men te im -
por tan tes, não ape nas pelo seu ca rá ter de mo crá ti co,
mas por que, sen do os rios bens de do mí nio da União, 
nada mais jus to que as de ci sões so bre os mes mo s
se jam, eu di ria, ra ti fi ca das pelo Con gres so Na ci o nal.

Re cen te men te, por oca sião de uma vi a gem ex -
tre ma men te pro ve i to sa que fi ze mos, numa ini ci a ti va
mu i to fe liz do Sr. Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, ve ri fi ca -
mos que pra ti ca men te to dos os con fli tos sur gi dos
pela im plan ta ção des ses pro je tos que en vol vem in te -
res ses de Esta dos di fe ren tes, com ba ci as hi dro grá fi -
cas di fe ren tes, ter mi nam sen do re sol vi dos pelo Con -
gres so, no caso dos Esta dos Uni dos. Na que le país,
vale sa li en tar, os Esta dos têm po der so bre seus rios,
o que não acon te ce aqui.

Des se modo e jus ta men te por que isso não
acon te ce, te mos um mo ti vo a mais para que as de -
man das sur gi das en tre os Esta dos pela im plan ta ção
des ses pro je tos, que en vol vem in te res ses de po pu la -
ções que de ve rão abrir mão, em prol das ge ra ções fu -
tu ras, de um bem tão im por tan te como a água, se jam
re sol vi das, di ri mi das por quem tem com pe tên cia para 
tan to: o Con gres so Na ci o nal.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Pa u lo Sou to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela
ini ci a ti va, des de já de cla ran do meu apo io à emen da
que ora apre sen ta. Sa be mos que ha ve rá pres sões no 
sen ti do de que a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Águas é ur gen tís si ma e que, por tan to, ca be ria ao Se -
na do ape nas vo tar o pro je to como veio da Câ ma ra.
To da via, a ques tão que V. Exª abor da está na or dem
do dia, qual seja, a trans po si ção das águas do rio do
São Fran cis co – e sa li en te-se que a tese não vale
ape nas para o São Fran cis co, mas para qua is quer
ou tros rios que ve nham, por ven tu ra, a ser trans pos -
tos –, sus ci tan do a ne ces si da de de, já nes ta lei que

ins ti tu i rá a Agên cia Na ci o nal de Águas, es ta be le cer -
mos os dis po si ti vos le ga is que V. Exª apon ta, exa ta -
men te para evi tar que se con ti nue dis cu tin do essa
ques tão sem a de vi da e di re ta par ti ci pa ção do Con -
gres so Na ci o nal. É fato que há uma Co mis são Espe -
ci al na Câ ma ra para es tu dar o as sun to, mas, do pon to 
de vis ta prá ti co, le gal e, ain da, de res ga te do po der do 
Con gres so Na ci o nal, até ago ra não há ne nhu ma le -
gis la ção que ga ran ta essa com pe tên cia a esta Casa,
onde este as sun to re al men te tem que ser dis cu ti do,
até para se evi tar o que já es ta mos per ce ben do, ou
seja, o iní cio de um pro ces so de bar ga nha com Go -
ver na do res de Esta dos que, em tese, fi ca ri am mais
pre ju di ca dos, sem le var em con si de ra ção que este é
um pro ces so que vai se pro lon gar por vá ri as ge ra -
ções, não po den do, pois, ser fe i to ape nas por um Go -
ver na dor que es te ja con jun tu ral men te à fren te da ad -
mi nis tra ção de um Esta do. Pa ra be ni zo V. Exª e, mais
uma vez, re a fir mo meu apo io in te gral à sua ini ci a ti va.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obri -
ga do pelo seu apar te.

Sr. Pre si den te, nada mais jus to do que so li ci tar a 
au diên cia do Con gres so Na ci o nal para um tema de
ta ma nha im por tân cia e que even tu al men te pode en -
vol ver in te res ses de Esta dos di fe ren tes. Esta Casa é
o fó rum que le gi ti ma ria qual quer pro je to des sa na tu -
re za, pro je to este que tem, sem dú vi da ne nhu ma, re -
per cus são na ci o nal.

Qu e ro de pron to di zer que não te nho, ab so lu ta -
men te, ne nhu ma po si ção pré-concebida con tra qual -
quer pro je to, mas – e até pela ex pe riên cia ad qui ri da,
ain da como ca lou ro aqui no Con gres so – te nho
apren di do que da qui po de rão sair as me lho res so lu -
ções para pro ble mas en vol ven do in te res ses e, even -
tu al men te, con fli tos en tre os Esta dos.

O se gun do tema que de se jo abor dar diz res pe i -
to a um fato que con si de ro im por tan te para o País, im -
por tan te para o meu Esta do: a con clu são de um em -
pre en di men to de mi ne ra ção de urâ nio na re gião de
Ca i ti té, mi nha ter ra – e digo, com mu i to or gu lho, an tes 
de ser mi nha, é a ter ra de um gran de bra si le i ro, de um 
gran de ba i a no que, no mês de ju nho, será ho me na -
ge a do por este Con gres so Na ci o nal, o ines que cí vel
edu ca dor Aní sio Te i xe i ra.

A con clu são do pro je to de mi ne ra ção de urâ nio
e pro du ção de yel low cake no Mu ni cí pio de Ca i ti té,
na Ba hia, por meio das Indús tri as Nu cle a res do Bra sil
– INB, em pre sa es ta tal res pon sá vel pelo ci clo do urâ -
nio no País, re pre sen ta a au to-suficiência bra si le i ra
para aten der às ne ces si da des de duas usi nas já ins -
ta la das (Angra I e II), bem como a pos si bi li da de efe ti -
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va de o Bra sil par ti ci par do mer ca do in ter na ci o nal
des se com bus tí vel.

O Bra sil ha via de i xa do de pro du zir mi né rio de
urâ nio com a pa ra li sa ção das ati vi da des em Cal das,
Mi nas Ge ra is, que se re ve la ram ab so lu ta men te an ti e -
co nô mi cas face aos no vos pre ços in ter na ci o na is do
yel low cake. Pro je ta da para pro du zir a uma cus to de
US$40 a li bra, o em pre en di men to não re sis tiu à que -
da dos pre ços in ter na ci o na is, que de um pico de
US$70,00 a li bra caiu para os pre ços atu a is en tre
US$10 a 15 a li bra, re sul ta do so bre tu do da co lo ca ção
no mer ca do in ter na ci o nal das dis po ni bi li da des rus sas 
an tes des ti na das a fi na li da des bé li cas.

A de ci são acer ta da do Go ver no bra si le i ro, em
1995, de con clu ir a cons tru ção da Usi na de Angra II –
o in ves ti men to já es ta va fe i to, se não fos se con clu í da
se ria um enor me pre ju í zo para o País -, ali a da à cons -
ta ta ção da in vi a bi li da de da ope ra ção do pro je to de mi -
ne ra ção em Mi nas Ge ra is, le vou o Go ver no a de ci dir
pela pro du ção de urâ nio por fon tes in ter nas, em vez
da im por ta ção. Com uma re ser va já co nhe ci da de 309 
mil to ne la das de trió xi do de urâ nio, que é a sex ta re -
ser va mun di al, era ne ces sá rio de ci dir qual das duas
ja zi das prin ci pa is de ve ria ser ex plo ra da, se Ca i ti té, na 
Ba hia (100.000 t), ou Ita ta ia, no Ce a rá.

O fato de a ja zi da ba i a na de Ca i ti té e La goa
Real ser ex clu si va men te de urâ nio, en quan to a ja zi da 
do Ce a rá é as so ci a da a fos fa to, tor nou o in ves ti men to 
ne ces sá rio para a pro du ção de urâ nio qua tro ve zes
me nor que o ne ces sá rio para o da ja zi da ce a ren se,
de ter mi nan do as sim a op ção pela ja zi da ba i a na, cu -
jas re ser vas po de rão ser do bra das com no vos tra ba -
lhos de pes qui sa.

Des sa for ma, op tou-se pela im plan ta ção do pro -
je to em Ca i ti té, já con clu í do ao fi nal de 1999 e pron to
para ser ope ra do, de pen den do ex clu si va men te de
uma li cen ça de fi ni ti va de ope ra ção a car go do Iba ma,
já que a li cen ça prin ci pal, a car go da Co mis são Na ci o -
nal de Ener gia Nu cle ar, já foi con ce di da. Cer ca de
R$41 mi lhões fo ram in ves ti dos para a im plan ta ção do 
pro je to de urâ nio, em sis te ma de turn key. O pro je to
será res pon sá vel pela pro du ção de 400 to ne la das
anu a is de trió xi do de urâ nio na for ma de yel low cake, 
po den do che gar a 500 to ne la das anu a is, sen do que
ini ci al men te 100 to ne la das se rão pro du zi das em Cal -
das, com mi né rio pro ve ni en te de Ca i ti té.

Para se ter uma idéia da qua li da de do mi né rio
em re la ção à ja zi da que an tes era ex plo ra da no Bra -
sil, o teor em Ca e ti té é de 3.000 ppm, ou seja, cin c o
ve zes ma i or, pois não está as so ci a do a ou tros mi ne -
ra is, di mi nu in do a uti li za ção do áci do sul fú ri co no be -

ne fi ci a men to. Além dis so, o mé to do de be ne fi ci a men -
to, de no mi na do li xi vi a ção em pi lhas, se me lhan te ao
que é uti li za do em ja zi das de ouro, evi ta ope ra ção de
mo a gem e com isso re duz os cus tos com ener gia.
Tudo isso per mi ti rá a pro du ção a cus tos com pa tí ve is
com os atu a is pre ços in ter na ci o na is, que são mu i to
ba i xos. O be ne fi ci a men to do mi né rio con sis te na li xi -
vi a ção em pi lhas, ob ten ção do li cor, cla ri fi ca ção, ex -
tra ção por sol ven tes, pre ci pi ta ção do di u ra na to de
amô nia, fil tra ção e se ca gem.

O pro du to fi nal, de no mi na do de yel low cake,
con tém 83% de trió xi do de urâ nio.

A im plan ta ção da mi ne ra ção e be ne fi ci a men to
de urâ nio em Ca i ti té é um im por tan te fa tor de de sen -
vol vi men to numa re gião do se mi-árido ba i a no, res -
pon sá vel por um fa tu ra men to anu al de mais de R$20
mi lhões, dos qua is 30% apli ca dos em mão-de-obra,
com um ex pres si vo re fle xo na eco no mia lo cal. Além
dis so, a INB tem-se mos tra do ex tre ma men te pre o cu -
pa da na sua in te gra ção com a co mu ni da de lo cal, cri -
an do as sim um am bi en te mu i to fa vo rá vel ao de sen -
vol vi men to do pro je to, que aliás cu i dou com todo ri gor 
das ques tões re la ci o na das ao meio am bi en te.

A pro du ção in ter na de mi né rio de urâ nio a cus -
tos in ter na ci o na is é um pas so im por tan tís si mo do
Bra sil para do mi nar to das as fa ses do ci clo do com -
bus tí vel nu cle ar, por meio da INB, em pre sa es ta tal
que de tém o mo no pó lio des sas ati vi da des. Assim, o
Bra sil tem hoje im plan ta das as fa ses de mi ne ra ção e
be ne fi ci a men to, re con ver são, fa bri ca ção de pas ti lhas 
e mon ta gem do ele men to com bus tí vel. Em re la ção às 
fa ses in ter me diá ri as, o  País já de tém a tec no lo gia
para re a li zar a con ver são (fase an te ri or ao en ri que ci -
men to); en tre tan to, a es ca la de con ver são no Bra sil
não com pen sa os in ves ti men tos nes sa uni da de, cujo
pro du to sig ni fi ca ape nas 3% do cus to to tal da pro du -
ção, op tan do por re a li zar es sas ope ra ções na Fran ça
e Ingla ter ra. Qu an to à ou tra fase, a do en ri que ci men -
to, im por tan tís si ma no ci clo, op tou-se por aban do nar
a tec no lo gia re sul tan te do acor do com a Ale ma nha e,
me di an te con vê nio com o Cen tro Tec no ló gi co da Ma -
ri nha, de sen vol ver nos pró xi mos anos, em es ca la in -
dus tri al, tec no lo gia já do mi na da em es ca la de la bo ra -
tó rio.

Srªs e Srs. Se na do res, como fi cou aqui de -
mons tra do, o Bra sil pos sui re ser vas de urâ nio su fi ci -
en tes para sus ten tar o seu pro gra ma nu cle ar em an -
da men to, in clu si ve a Usi na Angra III, se o Go ver no
de ci dir pela sua im plan ta ção. As suas re ser vas, bem
como o do mí nio de pra ti ca men te to das as fa ses do ci -
clo do com bus tí vel nu cle ar, per mi tem que o País exa -
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mi ne a opor tu ni da de de par ti ci par do mer ca do in ter -
na ci o nal, res pon sá vel pelo su pri men to a 400 uni da -
des es pa lha das em todo o mun do, algo em tor no de
US$16 bi lhões por ano, dos qua is US$4 bi lhões ape -
nas com a co mer ci a li za ção do urâ nio. A par ti ci pa ção
do Bra sil nes se mer ca do é fa ci li ta da pela ade são do
nos so País ao Tra ta do de Não Pro li fe ra ção de Armas
Nu cle a res. Não vejo, pois, qual quer ra zão para que o
País não se de te nha nes sa pos si bi li da de, eli mi na do
al guns óbi ces que por ven tu ra exis tam.

Ao fi nal des te pro nun ci a men to, que ro re no var
aqui o ape lo que fiz ao Mi nis tro José Sar ney Fi lho, do
Meio Ambi en te, para que o Iba ma tra te com a ur gên -
cia e a im por tân cia que o pro je to re quer, da sua li cen -
ça de fi ni ti va de ope ra ção, que está im pe din do o iní cio
de suas ati vi da des. O pro je to já tem a sua prin ci pal li -
cen ça con ce di da, a car go da Co mis são Na ci o nal de
Ener gia Nu cle ar, e o pró prio Iba ma já con ce deu uma
li cen ça pro vi só ria para a la vra de 10.000 t, não ha ven -
do ra zão pla u sí vel para essa de mo ra, que está im pu -
tan do pre ju í zos des ne ces sá ri os ao País.

Srªs e Srs. Se na do res, ten do em vis ta que o
País já pos sui duas usi nas em ope ra ção, cre io que a
au to-suficiência em mi né rio de urâ nio é um pas so de -
ci si vo para tor nar es sas usi nas mais eco nô mi cas e
per mi tir que o País, que op tou na tu ral men te pela sua
uti li za ção em fins pa cí fi cos, pos sa do mi nar essa tec -
no lo gia, como acon te ce pra ti ca men te em to dos os
pa í ses mais adi an ta dos do mun do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Antes de 

con ce der a pa la vra ao pró xi mo ora dor, a Pre si dên cia
pres ta os es cla re ci men tos a res pe i to da in da ga ção
for mu la da na ses são de on tem pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que foi re ce bi da como uso da pa la vra para
ques tão de or dem para re cla ma ção quan to à ob ser -
vân cia do Re gi men to. A ques tão do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra se re fe re ao re que ri men to de au diên cia de
ou tra co mis são não in clu í da no des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção da Pre si dên cia com re la ção à tra mi ta ção
nas co mis sões téc ni cas.

Devo es cla re cer que o re que ri men to de au diên -
cia de co mis são que não te nha se ma ni fes ta do so bre
uma pro po si ção, com base no in ci so I do art. 279 do
Re gi men to Inter no, so men te pode ser apre sen ta do
nas hi pó te ses de adi a men to de dis cus são ou de vo ta -
ção de ma té ria já in clu í da em Ordem do Dia. A au -
diên cia de co mis são a que se re fe re o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra em seu pro nun ci a men to, aque la re que ri da
quan do a pro po si ção en con tra-se ain da em fase de
ins tru ção pe ran te as co mis sões, tem por base re gi -

men tal ou tro dis po si ti vo, o art. 255, in ci so II, item 12,
que dis põe, in ver bis:

Art. 255. A de li be ra ção do Se na do
será:

..............................................................
II – me di an te in clu são em Ordem do

Dia, quan do se tra tar de:

..............................................................
12 – re mes sa a de ter mi na da co mis são 

de ma té ria des pa cha da a ou tra.
Por tan to, ba se ia-se na in ter pre ta ção do art. 255

e não do 279. 

Essa mo da li da de de re que ri men to, que di fe re,
como se viu, das pre vis tas nos arts. 279, in ci so I, e
315, jus ti fi ca-se por uma ques tão de eco no mia pro -
ces su al, uma vez que an te ci pa uma pro vi dên cia, a
au diên cia de ou tra co mis são, que, de ou tro modo,
sem a re gra do art. 255, so men te po de ria ser ado ta -
da quan do a ma té ria es ti ves se sob exa me do Ple ná -
rio.

Em ou tros ter mos, sem a re gra do art. 255, in ci -
so II, item 12, fi car-se-ia aguar dan do o trans cur so de
to dos os pra zos até a in clu são da ma té ria em Ordem
do Dia, quan do só en tão, com base no art. 279, po de -
ria ser apre ci a do o re que ri men to de au diên cia de ou -
tra co mis são, o que po de ria re pre sen tar uma es pe ra
de mo ra da e um atra so na tra mi ta ção do pro ces so.

Qu an to à se gun da par te da ar gu men ta ção do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so bre a se qüên cia do exa -
me da pro po si ção pe las co mis sões, in for mo que a re -
mes sa ime di a ta à co mis são apro va da por úl ti mo, por
meio de re que ri men to, tem por ob je ti vo pre ser var a
or dem de fi ni da no des pa cho do Pre si den te do Sen do
Fe de ral.

Essa or dem, que es ta be le ce que a co mis são de
ma i or per ti nên cia, isto é, aque la que tem, na sua fi na -
li da de es pe cí fi ca, ma i or co ne xão com o as sun to de
que tra ta a pro po si ção, essa co mis são, a de ma i or
per ti nên cia, deve ser sem pre a úl ti ma a re ce ber a pro -
po si ção e a so bre ela se ma ni fes tar.

Essa or dem está dis ci pli na da no art. 49 do Re gi -
men to Inter no. É ver da de que o art. 49 do Re gi men to
Inter no apli ca-se às ma té ri as sub me ti das à apre ci a -
ção ter mi na ti va das co mis sões. Mas, não ha ven do
uma dis po si ção ex pres sa com re la ção às ma té ri as,
mes mo aque las que não es te jam sen do apre ci a das
em ca rá ter ter mi na ti vo, apli ca-se o prin cí pio es ta be le -
ci do para as ma té ri as exa mi na das em ca rá ter ter mi -
na ti vo, por ana lo gia, ten do por base as nor mas do art. 
412, es pe ci al men te a do seu in ci so VI, que tra ta da
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de ci são dos ca sos omis sos, de acor do com a ana lo -
gia e os prin cí pi os ge ra is do Di re i to.

O dis pos to no art. 49 tem sido ob ser va do para
to das as pro po si ções.

Em ou tras pa la vras, se sai no des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, pela Pre si dên cia do Se na do, uma
ma té ria para de ter mi na das co mis sões, a úl ti ma co -
mis são re la ci o na da no des pa cho é sem pre aque la
que tem a ma i or co ne xão, em seu cam po de res pon -
sa bi li da des, com a ma té ria tra ta da.

Se, em qual quer fase de apre ci a ção, se re quer
a au diên cia de uma co mis são que não está in clu í da
na lis ta ela bo ra da no des pa cho de dis tri bu i ção do
Pre si den te do Se na do, a ma té ria vai ime di a ta men te
para a nova co mis são a fim de que, de po is que essa
nova co mis são ob je to do re que ri men to te nha se pro -
nun ci a do, seja res guar da da a or dem, a se qüên cia
que está con ti da no des pa cho de dis tri bu i ção ini ci al. 

A Pre si dên cia tem esse en ten di men to so bre a
ma té ria e es pe ra ter es cla re ci do as dú vi das do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra. 

Có pia des sa in for ma ção está sen do re me ti da
ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que não se en con tra pre -
sen te no mo men to.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO  (Sem Par ti do – PA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fico
sa tis fe i to de ver essa de ci são da Mesa anun ci a da
nes te mo men to. Na úl ti ma re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, dois pro je tos ter mi na ti vos fo -
ram en ca mi nha dos à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, ten do em vis ta dú vi da so bre a sua
cons ti tu ci o na li da de. E, como V. Exª co lo ca, eles não
fo ram en ca mi nha dos pela Pre si dên cia do Se na do
para que esse item fos se ve ri fi ca do, até por que já ha -
vi am sido fe i tos es tu dos. Mas, nor mal men te, quan do
um as sun to é mais dis cu ti do ou se quer pos ter gá-lo,
usa-se mu i to esse ar ti fí cio, o que sem pre ca u sa es pé -
cie. Essa di fi cul da de ocor re prin ci pal men te na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos e até mes mo na Co mis -
são de Edu ca ção, onde já a pre sen ci ei vá ri as ve zes.

Ontem, por exem plo, o Ple ná rio tam bém le van -
tou dú vi das so bre uma ma té ria dis cu ti da à tar de, prin -
ci pal men te pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, que in -
clu si ve se ria vo ta da on tem, mas que aca bou sen do
trans fe ri da para hoje, pela fal ta do Re la tor. Tra ta va-se 
de um fi nan ci a men to para a Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos. Cons ta to aqui a pre sen ça do

Se na dor Wel ling ton Ro ber to, que é o Re la tor do pro -
je to.

Tam bém te nho cer te za de que, se pu dés se mos
di ri mir essa dú vi da, te ría mos con di ção de agi li zar
mais os pro je tos, e as pró pri as ses sões se ri am mais
con cor ri das.

Agra de ço a aten ção de V. Exª e o po si ci o na -
men to da Mesa do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Por per mu ta com o Se na dor Gil vam Bor ges,
tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re, por vin te mi -
nu tos.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a nau Ca pi tâ nia,
con for me no ti ci a ram os jor na is, rá di os e te le vi sões,
há pou cas se ma nas par tiu do Por to de Sal va dor para
lu gar ne nhum. Mis to de tri un fa lis mo, fal ta de in for ma -
ção his tó ri ca quan to à téc ni ca na val an ti ga e di nhe i ro
fá cil, o pro tó ti po da em bar ca ção que trou xe Ca bral ao
Bra sil trans for mou-se em re don do fra cas so. Não
afun dou na cos ta do Atlân ti co, em bo ra já te nha fe i to
água num mar não me nos agi ta do de um cer to ufa nis -
mo co mum a nos sa gen te.

Por si nal, esse fato his tó ri co dos 500 anos de
co lo ni za ção por tu gue sa e de for ma ção da na ci o na li -
da de bra si le i ra la men ta vel men te se trans for mou em
uma co mé dia de er ros. O que po de ria ser um mo men -
to sé rio para re vi si tar a his tó ria e daí se ex tra ir pers -
pec ti vas de fu tu ro para a Na ção bra si le i ra, re du ziu-se
a um elen co de even tos des co ne xos, mu i tos com ca -
rá ter co mer ci al, qua se sem pre eli tis tas e po li ti ca men -
te de sas tro sos. Exce tu a da, en tre ou tras, a Bi e nal de
São Pa u lo, um pro je to sé rio e que me re ce o nos so
apla u so.

Vol te mos à nau. E se re cor ro a ela sim bo li ca -
men te é para fa zer um pa ra le lo com a atu al si tu a ção
do nos so País, sa cu di do nos úl ti mos dias com fa tos
cons tran ge do res e que nos pre o cu pam, como as de -
nún ci as de cor rup ção, as ocor rên ci as re la ci o na das à
co me mo ra ção dos 500 anos e as re per cus sões exa -
ge ra das a par tir da gre ve dos ca mi nho ne i ros e do mo -
vi men to po lí ti co em pre en di do pelo MST.

De tudo isso uma cons ta ta ção: go ver no e par ce -
las sig ni fi ca ti vas da opo si ção pa re cem es tar à de ri va
e, caso cor re ções de rota não se jam efe tu a das, o
povo bra si le i ro pode aca bar pa gan do um pre ço pela
in com pe tên cia dos res pec ti vos ca pi tães-mores da -
que las em bar ca ções de ban de i ras com co res tão va -
ri a das. E um lem bre te sem pre deve ser fe i to: se exis -
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tem mo vi men tos re i vin di ca tó ri os com ca pa ci da de de
mo bi li za ção e pres são, como é o caso do MST, isso
se deve ao fato de que vi ve mos na de mo cra cia, su fi ci -
en te men te con so li da da para dar res pos tas aos ex -
ces sos e abu sos nos li mi tes dos seus pró pri os mar -
cos ins ti tu ci o na is.

Se não há ce ná ri os que nos le vem a acre di tar
em rup tu ras ins ti tu ci o na is, ris cos de re tro ces sos exis -
tem e não de vem ser su bes ti ma dos. Os de sen con tros 
po dem con tri bu ir para for ta le cer con cep ções au to ri tá -
ri as, aliás mu i to pre sen tes em par ce las das nos sa s
eli tes. Sa be mos, por ex pe riên cia pró pria, que o au to -
ri ta ris mo em qual quer das suas for mas não cons ti tui
al ter na ti va ra zoá vel para ne nhum povo ou na ção.
Será sem pre re a ci o ná rio, con ser va dor.

No Bra sil, o au to ri ta ris mo das clas ses do mi nan -
tes e do Esta do pa tri mo ni a lis ta é uma cons tan te. Ele,
po rém, en tra nha tam bém em cer ta es quer da re vo lu ci -
o ná ria, cuja re la ção com a de mo cra cia nem sem pre
foi co e ren te. Sus ten ta da na ve lha po la ri za ção en tre
va lo res bur gue ses e po pu la res, essa es quer da, em
suas vá ri as con fi gu ra ções, tem re sis ti do a en ten der a
de mo cra cia como um va lor per ma nen te, uni ver sal.

Se essa es quer da re vo lu ci o ná ria, cer ta es quer da
em nos so País, foi ca paz de, mu i tas ve zes, for mu lar re i -
vin di ca ções e pro gra mas so ci a is e po lí ti cos de mo crá ti -
cos e de or ga ni zar mo vi men tos e lu tas so ci a is com igual 
ca rá ter, não se pode di zer o mes mo dos mé to dos que
fre qüen te men te pro pug nou e em pre gou.

A es quer da re vo lu ci o ná ria bra si le i ra, sob a he -
ge mo nia do PCB, des de a dé ca da de vin te até 1964,
inú me ras ve zes agiu an ti de mo cra ti ca men te em face
dos mo vi men tos so ci a is e do pro ces so po lí ti co em ge -
ral. Por equí vo co ide o ló gi co e até por opor tu nis mo,
mu i tas ve zes ma ni pu lou-os, so bre tu do em mo men tos 
de ten são. Gu i a vam-no a ilu são e o so nho de pro mo -
ver a trans for ma ção re vo lu ci o ná ria, mas o re sul ta do
qua se sem pre foi o re vés.

Po de ría mos fa lar de 1935; de nos sa re a ção à
”guer ra fria“, à cas sa ção do re gis tro e dos man da tos
dos nos sos De pu ta dos, à es ca la da da re pres são po lí -
ti ca du ran te o Go ver no Du tra – do qual pe di mos a re -
nún cia; de His tó ria é sem pre bom es tar mos lem bran -
do -; de nos so re pú dio às ele i ções de 1950, em que
se pre ga va o voto nulo; de nos sa opo si ção ao se gun -
do Go ver no Var gas, que pro pu se mos der ru bar pe las
ar mas; de nos sos es for ços para trans for mar, por puro 
ar bí trio, as ma ni fes ta ções, as or ga ni za ções e os mo -
vi men tos de mo crá ti cos em ma ni fes ta ções, or ga ni za -
ções e mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os, in sur re ci o na is;
de nos so fas cí nio pela es tra té gia vi to ri o sa da re vo lu -

ção chi ne sa e do cer co das ci da des pe los cam pos,
que qui se mos trans plan tar para o Bra sil. E po de ría -
mos ain da fa lar dos mé to dos que em pre gá va mos nas 
”lu tas de mas sa“ e do Par ti do, des de a ”au to de fe sa“
até o uso da vi o lên cia, à ame ri ca na – que se co nhe ce
bem nos mo vi men tos sin di ca is e que, in fe liz men te,
co me ça a apa re cer -, con tra os pró pri os tra ba lha do -
res, com o fim de for jar gre ves e ma ni fes ta ções. Isso
é His tó ria.

Obvi a men te, tais dis tor ções não ili dem a ge ne -
ro si da de e as con quis tas que essa mes ma Esquer da
con se guiu ge rar com a sua ação. Não po de mos es -
que cer que o seu com por ta men to, em cer to sen ti do,
tam bém é uma re a ção à for ma de agir das clas ses e
es ta men tos do mi nan tes, sem pre au to ri tá ria, ex clu -
den te e vi o len ta.

A con se qüên cia des ses er ros, bem ex pli ci ta dos
pelo Ma ni fes to de Agos to, do PCB, re for ça da pela
con jun tu ra in ter na ci o nal des fa vo rá vel da épo ca, foi o
nos so iso la men to po lí ti co e o for ta le ci men to das po si -
ções re a ci o ná ri as e an ti co mu nis tas no apa re lho de
Esta do, nas For ças Arma das e na so ci e da de.

A par tir – e do lo ro sa men te aler ta dos – do su i cí -
dio de Var gas, ini ci a mos nos sa au to crí ti ca e a bus ca
de uma ou tra via, a ex pres sar-se na cons tru ção de
uma po lí ti ca de am plas ali an ças e no mais ri go ro so
res pe i to aos ali a dos, ao ca rá ter, às re i vin di ca ções e
às lu tas dos mo vi men tos e or ga ni za ções so ci a is.
Ape sar de nem sem pre li ne ar e uní vo ca, cons tru í mos
uma re vi são crí ti ca ao sta li nis mo e em re la ção à
ques tão de mo crá ti ca, que a de nún cia do cul to à per -
so na li da de, no XX Con gres so do Par ti do Co mu nis ta
da União So vié ti ca, em 1956, e as for mu la ções e prá -
ti cas de sen vol vi das pelo en tão Par ti do Co mu nis ta Ita -
li a no – PCI – im pul si o na ram. Va lo ri za mos o re gi me
de mo crá ti co vi gen te e pas sa mos a apos tar em so lu -
ções po si ti vas e nas re for mas como ca mi nho das mu -
dan ças. A par tir des se mo men to, o PCB dis tan cia-se
das ve lhas con cep ções ir re den tis tas e in sur re ci o na is
e pas sa a ser acu sa do – uma boa acu sa ção – de re -
for mis ta.

É cla ro que nada dis so ocor reu tran qüi la men te.
No in te ri or do PCB, a ve lha cul tu ra gol pis ta con ti nua
for te, per mi tin do o eclo dir de va ci la ções e su ces si vas
opo si ções. Che gou-se à rup tu ra  não a pri me i ra, mas
uma das mais sig ni fi ca ti vas  que de sa gua ria no
PCdoB, em 1962, e for ma ram-se – como, aliás, em
qua se todo o mun do, na que la opor tu ni da de  no vas
or ga ni za ções, to das igual men te con trá ri as à nos s a
nova po lí ti ca. Alguns gru pos bus ca ram apo io nas
con cep ções chi ne sa e cu ba na; ou tros se am pa ra ram
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em uma pos tu ra ca tó li ca ra di cal. E, pior, o pró prio
PCB, em 1964, não con se guiu exe cu tar, em toda a
sua ex ten são, a li nha que o pas sa ra a nor te ar de po is
de 1958, data da fa mo sa De cla ra ção de Mar ço, um
dos mar cos de mo crá ti cos da Esquer da bra si le i ra.
Tran si giu com er ros no in te ri or do Go ver no Jan go, os
qua is abri ram a por ta para a en tra da fá cil e tri un fal da
di ta du ra mi li tar.

Se nós, com mu i tas per das e mu i ta dor, fo mos
ca pa zes de com pre en der nos sos er ros e sua ori gem,
re to mar nos sa po lí ti ca e ade quá-la à luta con tra a di -
ta du ra, o mes mo não ocor reu com par te do que res -
tou das or ga ni za ções da Esquer da re vo lu ci o ná ria
bra si le i ra, com seus qua dros am pli a dos, in clu si ve
pela pre sen ça de ex-militantes e ex-dirigentes do
PCB. Elas, além do mais frag men ta das, pre ten de ram
a der ru ba da da di ta du ra pela via ar ma da. Em fun ção
dis so, di vi di ram-nos e se di vi di ram, di fi cul ta ram a uni -
da de das for ças an ti di ta do ri a is e a ação dos mo vi -
men tos so ci a is.

Na re sis tên cia à di ta du ra, da par te do PCB,
ocor reu uma mu dan ça im por tan te: não ca pi tu la mos a
ne nhu ma pres são; não de mos mais, em ne nhu ma
oca sião, pas sa gem ao gol pis mo e ao vo lun ta ris mo;
per ma nen te men te com ba te mos o an ti de mo cra tis mo
en tre nós e fora; sub me te mos à crí ti ca, sem qua is -
quer va ci la ções, sob qua is quer pre tex tos, as con cep -
ções e ações das ”or ga ni za ções da luta ar ma da“; não
ad mi ti mos ne nhu ma con ci li a ção com elas, em bo ra
res pe i tás se mos a ge ne ro si da de de seus lí de res e mi -
li tan tes.

Essa nos sa po s i ção foi tes ta da em di ver sas
opor tu ni da des, e uma de las, pela sua dra ma ti ci da de,
peço aqui li cen ça para lem brar. Com o se qües tro do
em ba i xa dor ame ri ca no no Bra sil, nos idos de 1969,
en tre os pre sos po lí ti cos a se rem tro ca dos pela vida
do di plo ma ta es ta va Gre gó rio Be zer ra, mi li tan te do
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro. Na opor tu ni da de, Gre -
gó rio lan çou uma car ta aos bra si le i ros, na qual apre -
sen ta va sua op ção re vo lu ci o ná ria, fa la va de sua fér -
rea opo si ção à di ta du ra, mas, com co ra gem, afir ma va 
a sua dis cor dân cia e tam bém a do Par ti do aos mé to -
dos de luta ado ta dos pe las for ças po lí ti cas que exe -
cu ta ram o se qües tro.

O PCB não se trans for mou no ma i or par ti do do
Oci den te ou do Bra sil, mas a his tó ria deu ra zão à nos -
sa po lí ti ca, es po sa da por ou tros am plos seg men tos
de mo crá ti cos do País. Con tu do, ain da es tão mu i to ar -
ra i ga dos, na so ci e da de bra si le i ra e em se to res da
pró pria Esquer da, o an ti de mo cra tis mo, o sub je ti vis -
mo, o gol pis mo e o vo lun ta ris mo. Por isso mes mo,

em bo ra der ro ta dos, vá ri os se to res e ex po en tes da
Esquer da re vo lu ci o ná ria per sis ti ri am em suas con -
cep ções e, as sim, com ade sões a no vos pro je tos, a
pre tex to de con se qüên cia, opu se ram-se à anis tia –
por que não se ria am pla, ge ral e ir res tri ta -, à luta pe -
las ele i ções di re tas e à dis pu ta com Tan cre do Ne ves
no Co lé gio Ele i to ral, por que, re a li za das nos seus
mar cos de re pro du ção, le gi ti ma vam o re gi me mi li tar.
E re cor do-me bem de toda essa dis pu ta, por que dela
par ti ci pei. Opu se ram-se tam bém à Cons ti tu in te, por -
que não se ria li vre e so be ra na nem con vo ca da por
um go ver no das for ças an ti di ta to ri a is; à pró pria Cons -
ti tu i ção, qua li fi ca da como um có di go re a ci o ná rio; até
ao Go ver no Ita mar Fran co, re sul tan te da mo bi li za ção
na ci o nal do im pe ach ment , de que to dos par ti ci pa -
mos, e ao com ba te à in fla ção do Pla no Real, clas si fi -
ca dos como an ti po pu la res – tal vez, já es ti ves sem
ima gi nan do, des de aque la épo ca, que fos sem ne o li -
be ra is.

Tais con cep ções ain da per sis tem, pre sos que
es tão à ló gi ca, co mum a cer tos seg men tos equi vo ca -
dos da aca de mia, de que só avan ça re mos se hou ver
uma es pé cie de acer to de con tas, no ra i ar do sé cu lo
XXI, en tre clas ses so ci a is, após um gran de con fron to
de eli te e povo, en tre bur gue ses e tra ba lha do res, en -
tre re a ci o ná ri os e re vo lu ci o ná ri os. Por isso, fe liz men -
te com in fluên cia cada vez mais re du zi da, em nome
da que les ob je ti vos, con ti nu am ain da hoje a par ti da ri -
zar e ma ni pu lar os mo vi men tos so ci a is, a ins tru men -
ta li zar suas lu tas e a ar ras tá-los ao con fron to com os
go ver nos nos três ní ve is da Fe de ra ção. A in va são de
pré di os pú bli cos com re féns e a anun ci a da in va são
de pro pri e da des pro du ti vas por par te do MST in se -
rem-se nes sa ten ta ti va de res ta u ra ção tar dia.

Não bas tam ser jus tas as re i vin di ca ções – lem -
bro, por exem plo, em 1964, a luta dos sar gen tos pelo
di re i to de ca sar, que era uma ban de i ra in ques ti o na -
vel men te jus ta -, o mé to do de luta pre ci sa ser cor re to
e de mo crá ti co. Pe gar em ar mas con tra o re gi me mi li -
tar foi um erro po lí ti co e nos trou xe dra má ti cas per das
hu ma nas. A Esquer da, se quer ter um pro je to exe qüí -
vel para o Bra sil, pre ci sa sus ten tar o prin cí pio de que
as re i vin di ca ções de mo crá ti cas so men te po dem ser
con du zi das por mé to dos de mo crá ti cos.

Em re la ção ao MST, por exem plo, te mos todo o
di re i to e o de ver de lem brá-lo. Des de 1922, a re i vin di -
ca ção da re for ma agrá ria é in se pa rá vel de nos sas ini -
ci a ti vas. Fo mos tam bém pi o ne i ros, a par tir de en tão,
na de fe sa e au to de fe sa dos pos se i ros e cam po ne ses
por este País – lem bro sem pre, quan do vou ao Pa ra -
ná dos Se na do res Ro ber to Re quião e Álva ro Dias, do
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sa u do so mi li tan te do nos so Par ti do João Sal da nha,
que ini ci ou o pro ces so de de fe sa e au to de fe sa no Pa -
ra ná, na luta con tra os gri le i ros da ter ra pú bli ca , na
cons ti tu i ção das li gas e as so ci a ções cam po ne sas,
dos sin di ca tos ru ra is e da Con tag, na re a li za ção de
con gres sos ru ra is, na edi ção de jor na is, li vros, re vis -
tas e fo lhe tos acer ca do tema. For mu la mos a jus ti fi ca -
ti va teó ri ca e o pro gra ma da re for ma agrá ria e a in se ri -
mos nos pro gra mas do mo vi men to sin di cal ur ba no e
do con jun to das or ga ni za ções e mo vi men tos de mo -
crá ti cos de nos so País. Te mos his tó ria, e é bom
apren der com a His tó ria. Além do mais, em seu
nome, mo bi li za mos sem pre a so li da ri e da de de nos so
povo e a so li da ri e da de in ter na ci o nal. A par ti ci pa ção
dos co mu nis tas nes sa área tam bém pode ser me di da
por um co e fi ci en te trá gi co, que re gis tra a mor te de de -
ze nas de com pa nhe i ros e la vra do res que acre di ta ram 
e ain da acre di tam na ne ces si da de de uma nova es -
tru tu ra fun diá ria para o País.

Nes te pon to, cito uma ex pe riên cia pes so al. Em
1962, tão logo in gres sei no Par ti do Co mu nis ta Bra si -
le i ro, li de ra do por Gre gó rio Be zer ra, aju dei a or ga ni -
zar sin di ca tos ru ra is na Zona da Mata de Per nam bu -
co. Nos sa ta re fa se con tra pu nha, di ria, con fron ta va,
com as ações po lí ti cas das Li gas Cam po ne sas, ati -
vas na ocu pa ção e in va são de pro pri e da des, sob o
co man do de Fran cis co Ju lião. É im por tan te que mu i -
tos sa i bam que a His tó ria não co me çou ago ra e que
vá ri os mo vi men tos exis ten tes já fo ram his to ri ca men te 
re a li za dos tam bém pela so ci e da de bra si le i ra e pe los
se to res es po li a dos e opri mi dos. Na épo ca co me te -
mos um erro ao não en fren tar mos, com a de vi da con -
vic ção  pelo con trá rio, al guns com pa nhe i ros nos sos a
ela ade ri ram , a ra di ca li za ção re pre sen ta da pela pa la -
vra de or dem das Li gas: ”Re for ma agrá ria, na lei ou
na mar ra“, que abriu es pa ços, in clu si ve, para ten ta ti -
vas de im plan ta ção de fo cos de guer ri lha. Ela iso lou a
to dos nós e foi um cal do de cul tu ra para o cres ci men -
to das idéi as gol pis tas, que cul mi na ram em 1964.

Esse mes mo tipo de erro, nós, do PPS, não va -
mos mais co me ter. As nos sas di fe ren ças e pre o cu pa -
ções com o MST, in te gra do por cen te nas de li de ran -
ças e fi li a dos ao PPS, não di zem res pe i to à ban de i ra
da re for ma agrá ria. Essa faz par te da his tó ria he rói ca
dos co mu nis tas bra si le i ros e de ou tras for ças de mo -
crá ti cas. São di fe ren ças que es tão cir cuns cri tas exa -
ta men te à con cep ção de vá ri os de seus di ri gen tes de
como trans for mar a re a li da de e de cuja vi são de mun -
do pou co se diz e se sabe. Ela não cos tu ma emer gir
na mí dia. Ela con fron ta, em mu i tos as pec tos, a so ci e -
da de de mo crá ti ca e fra ter na que que re mos cons tru ir.

A co me çar pela pró pria re for ma agrá ria, pro pos -
ta a ser con sig na da em qual quer agen da po lí ti ca que
se que i ra sé ria em um país in jus to e de di men sões
con ti nen ta is como o nos so, a re for ma fun diá ria não
tem as fun ções re vo lu ci o ná ri as pre ten di das pe los di ri -
gen tes do MST. A con so li da ção do mer ca do ca pi ta lis -
ta e a sua ul tra pas sa gem na di re ção do so ci a lis mo
não mais de pen dem dela.

A re for ma agrá ria con ti nua a ser fun da men tal
para a de mo cra ti za ção da nos sa es tru tu ra fun diá ria e
da nos sa so ci e da de, para a am pli a ção de uma agri -
cul tu ra fa mi li ar e co o pe ra ti va da, ba ses que aju da ri am 
a con so li da ção de uma eco no mia mo der na. Entre tan -
to, são mais de ci si vas as suas fun ções so ci a is e po lí -
ti cas, qua is se jam a de per mi tir pa ta ma res mí ni mos
de dig ni da de a mi lhões de bra si le i ros hoje si tu a dos
na li nha da mi sé ria e a de des mon tar uma es tru tu ra
fun diá ria im pro du ti va e res pon sá vel em gran de par te
pela vi o lên cia no cam po. Em ou tras pa la vras, com a
re for ma agrá ria não su pe ra re mos, ne ces sa ri a men te,
os ru mos do ca pi ta lis mo no Bra sil, mas ga nha re mos
em in ser ção so ci al e em de mo cra cia.

Fora dos mar cos da re for ma agrá ria, fica ape -
nas a lou vá vel ca pa ci da de de mo bi li za ção do MST,
fun da men tal à so ci e da de plu ral e de mo crá ti ca. Não
de bi ta mos em sua con ta, como ten tou fa zer o Go ver -
no, a pe cha de fas cis ta, uma ca rac te ri za ção ab sur da
para um mo vi men to tão re pre sen ta ti vo. Mas, da par te
do PPS, por exem plo, dis cor da mos do po si ci o na men -
to de al guns de seus di ri gen tes que pre ten dem
dar-lhe um ca rá ter po lí ti co-ideológico, com o ob je ti vo
de re vo lu ci o nar o cam po e, daí, as ci da des. Tra ta-se
de uma con cep ção ne o po pu lis ta e que acre di ta es ta -
rem as vir tu des nos va lo res do cam po. Esses va lo res, 
em bo ra al tru ís tas e re a is, não po dem mais pre pon de -
rar em re la ção à so ci e da de com ple xa que te mos, ir re -
ver si vel men te ur ba na. A oje ri za e o ódio de mons tra -
dos por es ses di ri gen tes às con quis tas tec no ló gi cas
nas cem des sa con cep ção. O Sr. João Pe dro Sté di le,
por exem plo, co me teu o ab sur do de de fen der a des -
tru i ção pelo fogo das cul tu ras ex pe ri men ta is de trans -
gê ni cos. Infe liz men te, no fun do, li de ran ças do MST
acre di tam em al gu ma for ma de res ta u ra ção so ci al em 
ple na Re pú bli ca e em ple na vi gên cia do mun do ur ba -
no e mo der no.

Não po de mos, além do mais, como já dis se mos, 
con cor dar com cer tas pos tu ras po lí ti cas do MST,
como a de fa zer de pre da ções, in va dir pré di os pú bli -
cos e, so bre tu do, a de fa zer re féns. A de mo cra cia exi -
ge e com por ta ten sões ob je ti vas, e es sas de vem ser
exer ci das para for ta le cê-las. Ocu par ter ras im pro du ti -
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vas, pres si o nar pela exe cu ção de am plos pro gra mas
de re for ma agrá ria são per ti nen tes ao MST e a ou tros
mo vi men tos de tra ba lha do res ru ra is, de ven do, nes se
as pec to – não te nha dú vi da -, con tar com nos sa in te -
gral so li da ri e da de. Entre tan to, quan do a ação des -
cam ba para o uso de mé to dos es tra nhos, afron -
tam-se a pró pria de mo cra cia, a Re pú bli ca e os po de -
res cons ti tu í dos, que tão dura luta me re ce ram de nos -
sa par te para se rem re cons ti tu í dos. Ati tu des gol pis tas 
não po dem me re cer o res pal do de for ças po lí ti cas
res pon sá ve is e con se qüen tes.

Não à toa, li de ran ças ex pres si vas da po lí ti ca na -
ci o nal já cla mam por mais ener gia do Exe cu ti vo – tal -
vez vol tan do à idéia de ris cos e re tro ces sos -, que, por 
sua vez, cede à in to le rân cia e co me ça a res pon der
ma ni fes ta ções e mo bi li za ções de mo crá ti cas com ar -
ro gân cia e au to ri ta ris mo, per mi tin do, além do mais,
que de le ga dos da Po lí cia Fe de ral ten tem apli car con -
tra tra ba lha do res a ne fas ta e li ber ti ci da Lei de Se gu -
ran ça Na ci o nal. E pior, con si de ran do sua apli ca ção
pela po lí cia do Pa ra ná, é ape nas uma aber ra ção ju rí -
di ca, quan do, no es sen ci al e além de tudo, é um ab -
sur do po lí ti co. Incrí vel como o Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so abre a pos si bi li da de de ha ver no -
va men te no País, em re gi me de mo crá ti co, a fi gu ra do
pre so po lí ti co.

Ora, a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal há mu i to já
de ve ria ter sido en ter ra da, pois é um en tu lho da di ta -
du ra que ain da pro vo ca pro ble mas com ple xos para o
Esta do de mo crá ti co de di re i to. Aliás, apro ve i to a
opor tu ni da de para di zer que apre sen ta rei um pro je to
ob je ti van do à re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o -
nal.

Se as opo si ções con se qüen tes não fo rem au to -
de ter mi na das na afir ma ção de de mo cra cia e acre di -
ta rem em ata lhos para su pe rar a atu al po lí ti ca do Pa -
lá cio do Pla nal to, equi vo ca da em to dos os sen ti dos,
cor re re mos o ris co de par ce las da opi nião pú bli ca, a
qual quer mo men to, irem às ruas para de fen der ma i or
ri gor com as ma ni fes ta ções de mo crá ti cas, as ”ba der -
nas“ no lin gua jar úni co e tí pi co do con ser va do ris mo e
da re a ção.

Infe liz men te, já há al guns si na is de re tro ces so:
se to res da so ci e da de ad mi ti ram como nor mal a in -
com pre en sí vel e vi o len ta re pres são do Go ver no às
ma ni fes ta ções po pu la res nos even tos co me mo ra ti -
vos dos 500 anos no Esta do da Ba hia e o bru tal as -
sas si na to de um tra ba lha dor ru ral pela Po lí cia Mi li tar
do Pa ra ná. Os equí vo cos de se to res da Opo si ção,
ma ni fes ta dos qua se sem pre nos ex ces sos de re tó ri -
ca, pre ci sam ser ques ti o na dos com ra pi dez para

mos trar à po pu la ção que, en tre o Go ver no equi vo ca -
do e a ra di ca li za ção inú til, há uma ca mi nho mais se -
gu ro para ser tri lha do e con quis ta do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS  PE) – Con ce -
do um apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não há
dú vi da quan to à im por tân cia de seu pro nun ci a men to.
No en tan to, peço a V. Exª e ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy que le vem em con ta o fato de que o tem po já
está es go ta do.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Se re -
mos rá pi dos, Sr. Pre si den te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Se na -
dor Ro ber to Fre i re, con si de ro ex tre ma men te im por tan -
te o pro nun ci a men to de V. Exª, que faz uma re fle xão e
crí ti cas a al guns ex ces sos do mo vi men to so ci al, bem
como ao Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS  PE) – Que,
como al guns se to res, ren de-se fa cil men te a todo
esse cos tu me au to ri tá rio de nos sas eli tes.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – V. Exª
men ci o nou aque le epi só dio ex tre ma men te gra v e
ocor ri do no Esta do do Pa ra ná. Tive a opor tu ni da de de 
ir a Cu ri ti ba e pude con ver sar com as pes so as que fo -
ram tes te mu nhas da ma ne i ra como Antô nio Pe re i ra
Ta va res foi mor to por po li ci a is mi li ta res, numa ati tu de
que não guar da re la ção com a for ma de mo crá ti ca
que de ve ria es tar vi gen do no Bra sil. Não es tá va mos
em es ta do de sí tio, de guer ra ou de emer gên cia para
que o Go ver no do Esta do do Pa ra ná re sol ves se im -
pe dir o di re i to de ir e vir de tra ba lha do res que que ri am 
di ri gir-se ao cen tro de Cu ri ti ba para re a li zar uma ma -
ni fes ta ção. To da via, gos ta ria de res sal tar que, quan to
às de pre da ções e ao se qües tro de ser vi do res do
Incra, es tou de acor do com V. Exª. Esses pro ce di -
men tos re al men te não são os mais ade qua dos.
Entre tan to, não está com pro va do que te nha sido de
ini ci a ti va do MST qual quer de pre da ção de pré di os
e/ou se qües tro de fun ci o ná ri os. Eu pon de ra ria a V.
Exª que pro cu re co nhe cer em pro fun di da de os de ta -
lhes de tais pro ce di men tos, por que não é di re triz do
MST, nem se com pro vou que te ri am sido de ini ci a ti va
do Mo vi men to es ses ex ces sos. Eu gos ta ria de pon -
de rar tam bém que o Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem-Terra, que hoje vem sen do con si de ra do
por pes so as como Cel so Fur ta do, Oscar Ni e me yer,
José Sa ra ma go, Darcy Ri be i ro e tan tos ou tros como
um mo vi men to so ci al dos mais im por tan tes da His tó -
ria do Bra sil, tem a sua ra zão de ser na de mo ra com
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que os inú me ros go ver nos têm re a li za do a re for ma
agrá ria que se faz ne ces sá ria. Eu gos ta ria de sa li en -
tar que os pró pri os da dos do Incra de no tam que, no
quar to ano do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
2,9% das gran des pro pri e da des de ti nham, apro xi ma -
da men te, 59% da área agri cul tá vel do País, pro por -
ção se me lhan te àque la que, em 1992, o pró prio Incra
des ta cou: 2,8% de ti nham 57% da área agri cul tá vel do 
País. Ou seja, a po lí ti ca eco nô mi ca é de tal or dem
que mes mo os as sen ta men tos re a li za dos não es tão
sen do numa ve lo ci da de su fi ci en te para con ter o re -
sul ta do de uma po lí ti ca eco nô mi ca que afas ta tan to
os pe que nos agri cul to res da sua ati vi da de pro du ti va.
Eu te ria mais a di zer, mas, por ora, faço ape nas es sas 
ob ser va ções.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – São
ob ser va ções que, com mu i ta sa tis fa ção, po dem cons -
tar do meu dis cur so, até por que em nada o con tra di -
zem: a ne ces si da de da re for ma agrá ria, as ma ni fes ta -
ções de mo crá ti cas. Ape nas a pres são do mo vi men to
so ci al pro mo ve rá mu dan ças. A de mo cra cia exis te
para isso. O Mo vi men to dos Sem-Terra, sem dú vi da,
é um dos gran des mo vi men tos que o País pre sen cia.
E di ria mais: em seu auge, em seu apo geu, fo ram os
mo vi men tos que cul mi na ram com a ocu pa ção de Bra -
sí lia, quan do, acre di to, co ra ções e men tes da so ci e -
da de bra si le i ra fo ram con quis ta dos de fi ni ti va men te
para a ne ces si da de da re for ma agrá ria. 

Con tu do, o que que re mos dis cu tir ago ra são
cer tos po si ci o na men tos po lí ti cos e al guns mé to dos
de ação, como, por exem plo, a ar bi tra ri e da de do Go -
ver no do Pa ra ná, indo con tra o di re i to de ir-e-vir, com
a aber ra ção dos de le ga dos de po lí cia da que le Esta do 
e a omis são do Go ver no em per mi tir que se pro mo va
a pu ni ção de quem te nha co me ti do al guns ex ces sos,
uti li zan do a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. Todo esse
qua dro é que nos traz a pre o cu pa ção de re tro ces so,
pelo cla ro e con tu maz po si ci o na men to au to ri tá rio da
nos sa eli te, dos se to res in crus ta dos no re gi me e pela
ti bi e za do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, que
não re a ge con tra a si tu a ção e não tem a pos tu ra – ele
e seu Mi nis tro  de man ter o diá lo go, fun da men tal em
qual quer de mo cra cia. Ain da bem que é o sal do, por -
que pa re ce que es tão sen do fe i tas ne go ci a ções para
um en con tro e aber tu ra de diá lo go.

E digo mais: é um equí vo co do Go ver no apro ve -
i tar mo vi men tos so ci a is que pos sam re pre sen tar me -
lhor suas ex pec ta ti vas ou até seus in te res ses para
com es ses tra tar; e não tra tar com ou tros que pos sam 
não aten der a seus in te res ses. Isso não con tri bui para 
o avan ço do pro ces so de mo crá ti co.

Sr. Pre si den te, cre io que não vou con se guir ler
até o fi nal do meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, pror ro go, na for ma re gi men tal, a Hora
do Expe di en te, para que V. Exª con clua seu dis cur so.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Foi
mar ca da para o dia 30 a re u nião com os Mi nis tros da
Jus ti ça e da Re for ma Agrá ria, o MST e a CNBB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, por fa vor, fa ci li te a con clu são do dis -
cur so do Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS  PE) – Sr. Pre -
si den te, a ob ser va ção do Se na dor Su plicy é im por -
tan te, por que está tra zen do algo, a exem plo do que
tam bém aqui faço, por que as mi nhas pre o cu pa ções e 
aler tas eram para que esse diá lo go nun ca ti ves se
sido in ter rom pi do, por que em de mo cra cia se pode di -
ver gir, po dem até exis tir con fli tos e con fron tos, para
isso ela exis te, mas nun ca se pode per der a pers pec -
ti va de diá lo go, seja de que lado for.

E o Go ver no, por al gu mas de suas ações, ti nha
en ve re da do, por cer ta in to le rân cia e ar ro gân cia, num
tra ta men to de in to le ran tes e ar ro gan tes em al guns de
seus mé to dos. E isso, evi den te men te, não cons trói.
So mos um Par ti do que tem his tó ria e que faz his tó ria
– e, como dis se Fer re i ra Gul lar, que rer con tar a his tó -
ria do povo bra si le i ro sem dele fa lar é men tir –, e é
com essa au to ri da de que tra ze mos a nos sa pre o cu -
pa ção para di zer que, por te mos de mo cra cia, te mos o 
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Terra; por
ter mos de mo cra cia, te mos a pos si bi li da de de es tar
aqui dis cu tin do como im pul si o nar go ver nos para se -
rem mais de mo crá ti cos e para pro mo ve rem a re for ma 
agrá ria de for ma efe ti va e am pla; por ter mos de mo -
cra cia, es ta mos com este Con gres so po den do dis cu -
tir as ques tões na ci o na is, nos sas pre o cu pa ções.

É por isso que afir ma mos que ser de es quer da é 
re a fir mar sem pre a de mo cra cia, como mé to do e tam -
bém como con te ú do. Por isso, o PPS traz sua pre o cu -
pa ção, mas tam bém sua ex pec ta ti va, sem ne nhu ma
dú vi da ou oti mis mo in gê nuo, de que es ses pro ces -
sos, con fli tos e con tra di ções, pró pri os da de mo cra cia, 
vão nos aju dar a pen sar um Bra sil me lhor no fu tu ro.

Na his tó ria, as si na la mos no va men te, pu lu lam
exem plos de ati tu des pre ten sa men te es quer dis tas e
ra di ca is que, no fun do, só con tri bu í ram para re for çar
o po der das eli tes ou re tro ces sos pa tro ci na dos pelo
obs cu ran tis mo. Já nos de ti ve mos em fa tos ocor ri dos
no Bra sil. Mas, no mun do, sa be mos tam bém em que
deu o sec ta ris mo dos co mu nis tas ale mães, re fra tá ri -
os à cons ti tu i ção de We i mar, ao con si de ram os so ci -
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al de mo cra tas como so ci al fas cis tas: abriu ca mi nho
para a as cen são de Hi tler e do na zi-fascismo. Ain da
não po de mos es que cer do re vo lu ci o na ris mo das Bri -
ga das Ver me lhas na Itá lia com suas co le ções de se -
qües tros e aten ta dos ter ro ris tas, da tra gé dia da im -
plan ta ção das ”vir tu des“ do cam po no Cam bod ja de
Pol Pot, das ações de cer tos gru pos que em nome da
ca u sa pa les ti na só aju da ram a for ta le cer o si o nis mo
de di re i ta – ve jam os atos ter ro ris tas do Se tem bro Ne -
gro, nas Olim pía das de Mu ni que. 

Ser de es quer da é re a fir mar a de mo cra cia,
como mé to do e con te ú do. 

Não é a pri me i ra vez que, des ta tri bu na, po le mi -
za mos em di re ção à es quer da. De nun ci a mos, por
exem plo, o con te ú do gol pis ta de pa la vras de or dem
como ”Fora FHC“, ”fu zi la men to do Pre si den te“ e ”re -
nún cia, já“. Des car ta mos a idéia mi la gro sa do sal va -
dor da pá tria  e re a fir ma mos a nos sa con cep ção de
que as fren tes po pu la res ou de es quer da já não são
so lu ção para o nos so dra ma po lí ti co se cu lar. 

Di fi cil men te ha ve rá uma sa í da de mo crá ti ca e
po si ti va para o Bra sil fora do arco de um gran de blo co
de cen tro-esquerda. Tri lhar ca mi nho fora des se cam -
po pode se trans for mar em um gran de equí vo co pelo
seu po ten ci al de cri se, ten do em vis ta que o pro ble ma
da opo si ção não é ga nhar a ele i ção para Pre si den te,
mas go ver nar com es ta bi li da de. Daí Ciro Go mes e o
PPS es ta rem de fen den do a idéia do Diá lo go Na ci o -
nal, ins tru men to pelo qual tor na-se pos sí vel unir for -
ças avas sa la do ras e de mo crá ti cas na pers pec ti va de
um novo pro je to na ci o nal.

Nos sas di fe ren ças, na es quer da, en tre tan to,
não se de têm aí. Se re a fir ma mos o so ci a lis mo como
re fe rên cia, não acre di ta mos mais que a clas se tra ba -
lha do ra seja a por ta do ra do pro je to de uma nova ci vi li -
za ção e mu i to me nos em re gi mes in ter me diá ri os, eta -
pas, em go ver nos de tran si ção para ”es ma gar“ a re a ção
e seus tra ços cul tu ra is. Cor ri gi mos a di co to mia que fa zía -
mos en tre Esta do e mer ca do. Para nós, es tas duas ins -
tân ci as, ar ti cu la das en tre si e sub me ten do-se ao im pe ra -
ti vo do pú bli co, po dem im pul si o nar o de sen vol vi men to
eco nô mi co-social. Por tan to, não se ex clu em. 

Esta do, mer ca do, espaço pú bli co, tra ba lho, ren da, 
ne gó ci os, ri que za, pro du ção, pro du ti vi da de, tec no lo gia,
tra di ção, ócio, la zer, jus ti ça so ci al, in te res ses co le ti vos,
in di vi du a li da des, eco lo gia, de sen vol vi men to equi li bra -
do, éti ca, pro bi da de, dis sen sos, to le rân cia, li ber da de e
de mo cra cia in te gram um mes mo pro je to de na ção.
Quem não pen sa as sim ou quem ape nas ace i ta al guns
des ses prin cí pi os com fins me ra men te uti li tá ri os não
está ha bi li ta do a cons tru ir um gran de país.

Si tu a mos a res pon sa bi li da de do go ver no nes se
con tex to. O PPS não cor ro bo ra a opi nião de que as
ações do go ver no são to das ne ces sa ri a men te ru ins e
que as pro pos tas de es quer da sem pre são óti mas –
es tas, na ver da de, po dem tam bém ser atra sa das e
re a ci o ná ri as. Pa ra do xal men te, é exa ta men te na
ques tão fun diá ria onde es tão, tal vez, as me lho res re -
a li za ções do Go ver no. Por isso mes mo não se pode
en ten der ati tu des re fra tá ri as ao diá lo go por par te de
au to ri da des go ver na men ta is. Mais gra ve ain da: são
inad mis sí ve is po lí ti cas dis cri mi na tó ri as que bus cam
pri vi le gi ar mo vi men tos so ci a is que me lhor aten dam
as ex pec ta ti vas do go ver no.

O qua dro con tem po râ neo do Bra sil, com suas
enor mes de si gual da des e in jus ti ças, se é, sem dú vi -
da, fru to das eli tes he ge mô ni cas ao lon go dos 500
anos de nos sa his tó ria, não se dis so cia das po lí ti cas
im ple men ta das pe los dois go ver nos de Fer nan do
Hen ri que Car do so – sen do o se gun do man da to mais
opa co, sem cri a ti vi da de e ex ces si va men te con ci li a -
dor com os in te res ses mais con ser va do res que lhe
dão sus ten ta ção, tal vez o pre ço pago pelo equí vo co
de que rer a re e le i ção a qual quer cus to. No cam po da
ma cro eco no mia con se guiu al gu mas pou cas vi tó ri as
– a su pe ra ção da cul tu ra e do con fis co in fla ci o ná rio foi 
uma de las –, mas fi cou no meio do ca mi nho quan do
pre fe riu o apla u so fá cil da es ta bi li da de sem as ne ces -
sá ri as cor re ções – por que do lo ri das -, ou ain da o s
equí vo cos do pro ces so de pri va ti za ções, a ti mi dez
nas cha ma das re for mas do Esta do e, prin ci pal men te,
sua qua se omis são quan do o as sun to são as de man -
das so ci a is. O go ver no fa lhou no pro ces so de re cons -
tru ção mo ral e éti ca da na ção, ini ci a da de for ma ra di -
o sa com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 88 e com
o se pul ta men to dos úl ti mos ele men tos do cha ma do
en tu lho au to ri tá rio, her da do da di ta du ra.

Espe ra va-se das ges tões que su ce de ram a
tran si ção do re gi me mi li tar for te em pe nho para pas sar 
o Bra sil a lim po, bor dão clás si co de um com pe ten te
jor na lis ta te le vi si vo bra si le i ro. Infe liz men te es ta mos
ain da dis tan tes des se ob je ti vo. Se a de mo cra cia teve
vi gor para tra zer das pro fun de zas do po der e da po lí ti -
ca ma ze las e os mais di ver sos ti pos de com por ta -
men to ilí ci to, a im pu ni da de cum priu com o pa pel de
ala van car o efe i to re bo te so bre a cor rup ção.

Cer ta men te, a res pon sa bi li da de não é só do
Exe cu ti vo, pois o Ju di ciá rio e o Le gis la ti vo tam bém
têm cul pa re gis tra da em car tó rio. Po rém, to dos sa be -
mos, no re gi me pre si den ci a lis ta, o Exe cu ti vo exer ce
pa pel di nâ mi co nos fa tos po lí ti cos e esta prer ro ga ti va
não foi usa da em toda a sua di men são. Se os Ma lufs
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e os Pit tas da vida per du ram na po lí ti ca bra si le i ra, se
o cri me or ga ni za do am plia as suas te i as as sas si nas
so bre a so ci e da de, se a vi o lên cia é na tu ra li za da e se
a cor rup ção te i ma em se trans for mar em íco ne ver -
de/ama re lo, mu i to dis so tem a ver com as ti bi e zas do
Pa lá cio do Pla nal to.

Ao vol tar mos a esta tri bu na para ex ter nar as
nos sas opi niões e tam bém as do PPS, re a fir ma mos
que não nos ali nha mos ao lado da que las cor ren tes
que vêem em cada es qui na o fan tas ma da tra gé dia
po lí ti ca e a he ca tom be da eco no mia, mu i to ca rac te -
rís ti cos de al guns mo vi men tos e li de ran ças si tu a dos
no cam po da es quer da e que, no fun do, ao in vés de
fa zer uma ava li a ção po lí ti ca do país ce dem ape nas a
seus im pul sos ide o ló gi cos. O Bra sil, como sem pre
dis se mos, não é uma re pu bli que ta – a bem da ver da -
de, nun ca foi -, vive a de mo cra cia na sua ple ni tu de
com suas con tra di ções, con fli tos e ten sões, de tém re -
cur sos na tu ra is em pro fu são, con ta com uma base in -
dus tri al for te, pos sui imen sas fon tes de re cur sos hu -
ma nos e ci en tí fi cos, rica, com ple xa e di ver si fi ca da
cul tu ra, en fim, po de rá ser uma das gran des po tên ci as 
mun di a is ain da nes te sé cu lo. O que nos di fe ren cia
em re la ção aos se to res da eli te que apos tam no fu tu -
ro é a for ma como ele será en gen dra do e o seu con te -
ú do.

Para es sas eli tes, é pos sí vel de sen vol ver o Bra -
sil man ten do os mes mos pa ra dig mas de ex clu são, de 
res tri ção à de mo cra cia, de su bal ter ni da de aos in te -
res ses das gran des po tên ci as fir ma das no sé cu lo
pas sa do, de des ca so para com a na tu re za e as nos -
sas mais ca ras iden ti da des cul tu ra is. Pen sa mos di -
ver sa men te. O pa ra dig ma me ra men te de sen vol vi -
men tis ta já não ser ve. Se que re mos o pro gres so, a
pro mo ção da ri que za e a in te gra ção com pe ti ti va do
Bra sil à eco no mia mun di al, não abri mos mão da in clu -
são so ci al e da nos sa au to no mia, esta já não de li mi ta -
da fun da men tal men te pe las li nhas de fron te i ra, e sim
pe los va lo res da cul tu ra e pela for ça da or ga ni za ção
so ci al e eco nô mi ca. 

Qu an do o PPS fala na ne ces si da de de um novo
blo co po lí ti co, de cen tro-esquerda, e da ne ces si da de
de se cons tru ir cons ci en te men te um ca mi nho novo de 
de sen vol vi men to, tam bém es ta mos ima gi nan do uma
re fun da ção da Re pú bli ca. Já ti ve mos a Re pú bli ca Ve -
lha, a Se gun da Re pú bli ca, a Nova Re pú bli ca de Tan -
cre do Ne ves/José Sar ney, ago ra pre ci sa mos aper fe i -
ço ar, dar novo rumo e con te ú do à Re pú bli ca nas ci da
com a Cons ti tu i ção de 88, man ten do e am pli an do as
suas con quis tas de mo crá ti cas, pri vi le gi an do di re i tos
so ci a is, re ar ti cu lan do o im pé rio le gal e ado tar me ca -

nis mos para fa zer o en con tro do Esta do e da po lí ti ca
com os pa drões éti cos que a so ci e da de mo der na exi -
ge. E éti ca não im pli ca ape nas re la ção com o erá rio e
os bens pú bli cos. É tam bém o em pe nho na cons tru -
ção de uma so ci e da de mais igua li tá ria e fra ter na e a
afir ma ção de uma nova qua li da de de vida. 

Por ter mos res pon sa bi li da de com o Bra sil, não
acre di ta mos que a re fun da ção da Re pú bli ca sob este
pris ma deva ser co lo ca da em prá ti ca ape nas no fu tu -
ro, em um pos sí vel go ver no do PPS ou de ou tras re -
pre sen ta ções de cen tro-esquerda. A de pen der do
nos so par ti do, ela se ria exe cu ta da ago ra e já, in de -
pen den te men te de quem es te ja no co man do da po lí ti -
ca bra si le i ra.

Se a ins pi ra ção para o Bra sil for bus ca da nas
co i sas do mar, como já vi mos, a ré pli ca da nau de Ca -
bral não nos ser ve. Pre fe ri mos a ale go ria da ter ra à
vis ta da Nau Ca ta ri ne ta, algo que faz par te da cul tu ra
de meu es ta do, Per nam bu co. De ve mos ser oti mis ta
para mi rar o fu tu ro e o fu tu ro, sem pre e obri ga to ri a -
men te, pas sa pela ter ra fir me da de mo cra cia.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR ARLINDO PORTO  (PTB  MG) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor

Arlin do Por to, V. Exª tem a pa la vra pela or dem.
O SR ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to que V.
Exª me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª fica 
ins cri to em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos, tem a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

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, na se ma na pas sa da, no dia 9 de
maio, o Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Armí nio Fra -
ga, com pa re ceu à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos des ta Casa, oca sião em que ti ve mos um diá lo go
pro fí cuo so bre di ver sos te mas, en tre os qua is a ques -
tão da do la ri za ção.

Há uma mar gem de con cor dân cia, no que diz
res pe i to ao tema, en tre as po si ções de fen di das por
Fra ga e o po si ci o na men to que nós, da Opo si ção, te -
mos as su mi do. O mes mo se pode di zer, aliás, das
ma ni fes ta ções re cen tes do Mi nis tro Pe dro Ma lan,
tam bém con trá ri as à do la ri za ção. Nes se par ti cu lar, as 
di fe ren ças são, até onde pos so per ce ber, mais de ên -
fa se do que de subs tân cia. Re gis tro es sas co in ci dên -
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ci as com sa tis fa ção, uma vez que a ques tão mo ne tá -
ria in ter na ci o nal, em par ti cu lar a ame a ça de do la ri za -
ção, cons ti tui as pec to cen tral da so be ra nia na ci o nal e 
da au to no mia do País na de fi ni ção da sua po lí ti ca
eco nô mi ca.

No úl ti mo dia 9, o Pre si den te do Ban co Cen tral
foi cla ro quan to a essa ques tão. Gos ta ria de ci tar as
suas pa la vras: ”Con ti nuo fir me na mi nha con vic ção
de que o Bra sil, pela sua di men são, sua es tru tu ra
eco nô mi ca, não per ten ce a ne nhu ma área mo ne tá ria
na tu ral. Ao con trá rio“  pros se guiu Armí nio Fra ga , ”o
Bra sil pode e deve ad mi nis trar a sua pró pria mo e da.
(...) Te mos a con vic ção de que o Bra sil não deve abrir
mão de sua mo e da, deve pro cu rar ad mi nis trar bem o
re gi me de câm bio flu tu an te – e esse é o nos so pro je -
to“.

Qu an to a isso, es ta mos de acor do. Ape nas la -
men ta mos que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so te nha de mo ra do tan to a ado tar um re gi me de câm -
bio flu tu an te ad mi nis tra do. Essa de mo ra pro vo cou,
como qua se to dos ago ra re co nhe cem, pro ble mas sé -
ri os para o País. O ape go te i mo so e ir ra ci o nal ao sis -
te ma an te ri or, de an co ra gem cam bi al com taxa de
câm bio for te men te so bre va lo ri za da, ca u sou pe sa dos
de se qui lí bri os ex ter nos, de pen dên cia pe ri go sa de ca -
pi ta is es tran ge i ros, ju ros al tís si mos e de sem pre go re -
cor de, en tre ou tros pro ble mas.

Não es tou de acor do, en tre tan to, com o Pre si -
den te do Ban co Cen tral quan do ele ma ni fes ta o que
me pa re ce ser uma cer ta com pla cên cia ou in di fe ren -
ça com o que está acon te cen do em ou tros pa í ses em
ma té ria de do la ri za ção. Ele não vê qual quer ten dên -
cia pro nun ci a da à do la ri za ção na Amé ri ca La ti na. Re -
co nhe ço que o qua dro está lon ge de ser de fi ni do e
que não há ten dên cia ine xo rá vel à do la ri za ção.
Alguns pa í ses acom pa nha ram o Mé xi co e o Bra sil na
di re ção da flu tu a ção cam bi al, en tre eles o Chi le, que
foi po si ti va men te as si na la do por Armí nio Fra ga. 

Mas há fa tos pre o cu pan tes que o Bra sil não
pode ig no rar. Como le ga do da lon ga ex pe riên cia in -
fla ci o ná ria – e até hi pe rin fla ci o ná ria em al guns pa í ses 
–, o dó lar ocu pou es pa ços den tro de mu i tas eco no mi -
as da Amé ri ca La ti na, às ve zes de ma ne i ra in for mal.
Em di ver sos ca sos, me di das ado ta das pe los go ver -
nos, me di das de li be ra li za ção fi nan ce i ra e de to le rân -
cia no uso in ter no da mo e da es tran ge i ra, apres sa ram
es ses pro ces sos de do la ri za ção par ci al. Em eco no mi -
as como a do Peru, do Uru guai, da Bo lí via, a mo e da
na ci o nal per deu es pa ço e foi par ci al men te subs ti tu í da 
pelo dó lar. Mes mo com o su ces so no com ba te à in fla -

ção, es ses pa í ses não con se gui ram des do la ri zar as
suas eco no mi as.

Infe liz men te, o caso da Argen ti na, país tão im -
por tan te para o Bra sil, é ain da mais gra ve. O que os
ar gen ti nos es ta be le ce ram em 1991, por meio da fa -
mo sa lei de con ver si bi li da de, tam bém co nhe ci da
como Pla no Ca val lo, foi um sis te ma ex tra or di na ri a -
men te rí gi do de su bor di na ção ao dó lar dos Esta dos
Uni dos. Di fe ren te men te do que nos dis se Armí nio
Fra ga, no seu úl ti mo de po i men to, o que exis te na
Argen ti na não é sim ples men te um ”sis te ma de câm -
bio fixo, ou mu i to fixo.“ O que te mos na Argen ti na é
um sis te ma se mi do la ri za do, um sis te ma bi mo ne tá rio,
com am pla cir cu la ção in ter na do dó lar. Na re a li da de,
os ar gen ti nos ado ta ram um cur rency bo ard, um re gi -
me mo ne tá rio de ori gem co lo ni al, que es ta be le ce rí gi -
da vin cu la ção da emis são às re ser vas e ga ran te a
con ver si bi li da de da mo e da na ci o nal a uma taxa de
câm bio fixa. E ain da de ram cur so le gal à mo e da es -
tran ge i ra. Como es cre veu o gran de eco no mis ta key -
ne si a no Ja mes To bin, a Argen ti na ado tou um sis te ma
de vas sa la gem mo ne tá ria e está na an te-sala da do -
la ri za ção.

O que vem de acon te cer no Equa dor é ain da
pior: a do la ri za ção for mal, com o aban do no to tal ou
qua se to tal da mo e da na ci o nal. Não va mos fa zer de
con ta que o Bra sil nada tem a ver com isso. O Bra sil
tem res pon sa bi li da des in ter na ci o na is e não pode fi car 
pas si vo di an te do que acon te ce em pa í ses pró xi mos.

É de se la men tar, por exem plo, que o Pre si den -
te do Ban co Cen tral do Bra sil, em res pos ta a meu
ques ti o na men to, de cla re que não acom pa nha de per -
to o sis te ma mo ne tá rio do Ti mor Les te e se li mi te a
de se jar ”boa sor te“ aos ti mo ren ses. Ima gi no que o
Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
aca ba de che gar de Por tu gal, te nha até di a lo ga do
com as au to ri da des do go ver no por tu guês a res pe i to
dos des ti nos do Ti mor Les te. Mas o Pre si den te do
Ban co Cen tral não pa re ce não ter to ma do co nhe ci -
men to de que o go ver no pro vi só rio da ONU em Ti mor, 
que tem como Admi nis tra dor Tran si tó rio e Re pre sen -
tan te Espe ci al do Se cre tá rio Ge ral das Na ções Uni -
das o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo, aca ba de im -
por o dó lar dos Esta dos Uni dos como mo e da da que le
país. Isso se deu con tra a von ta de do Con se lho Na ci -
o nal de Re sis tên cia Ti mo ren se, li de ra do pelo Dr. Xa -
na nã Gus mão. Uma de ci são que pa re ce des ne ces sá -
ria e pre ju di ci al a Ti mor, uma vez que vá ri os pa í ses
me no res, em ter mos de ex ten são ter ri to ri al e po pu la -
ção, têm ad mi nis tra do com su ces so as suas pró pri as
mo e das. Re ve lou-nos pes so al men te Xa na nã Gus -
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mão, por oca sião de sua re cen te vi si ta ao Bra sil, que
essa de ci são mu i to pro va vel men te será re vis ta logo
que as su mir o pri me i ro go ver no ele i to. 

Res sal to que Xa na nã Gus mão nos re ve lou que
que ri am, in clu si ve, im por o in glês, mas, nes se caso,
acre di to que o pró prio re pre sen tan te da ONU con tri -
bu iu para que, no Con se lho de Con sul ta Na ci o nal, se
re sol ves se pela es co lha do idi o ma por tu guês. Mas,
quan to à ques tão do dó lar, o peso da pres são do FMI
e das au to ri da des nor te-americanas so bre a ONU
aca bou sen do mais for te.

Não nos cabe, no meu en ten di men to, ado tar
uma ati tu de ar ro gan te e ima gi nar que o Bra sil, como
País de pro por ções con ti nen ta is, está aci ma dis s o
tudo. Não de ve mos su pe res ti mar a re sis tên cia do
atu al Go ver no bra si le i ro di an te de pres sões ex ter nas. 
O Go ver no não pode ser fra co, como por ve zes tem
de mons tra do. Tem que ser for te, mais iden ti fi ca do
com o in te res se na ci o nal, di an te das sig ni fi ca ti vas
pres sões a que está con ti nu a men te sub me ti do. 

No iní cio de 1999, Law ren ce Sum mers, atu al
Se cre tá rio do Te sou ro dos Esta dos Uni dos, com a ir -
re ve rên cia – ou de ve ría mos di zer des res pe i to? – que
ca rac te ri za al gu mas de suas ma ni fes ta ções so bre a
Amé ri ca La ti na, te ria de cla ra do que o Bra sil po de ria
mu dar o nome da sua mo e da para real.com, se gun do
no ti ci ou a Fo lha de S.Pa u lo , já que a mo e da bra si le i -
ra es ta va-se de sin te gran do e se trans for man do em
uma mo e da vir tu al, o que se ria um ab sur do. 

Pre ci sa mos, por tan to, es tar aten tos para es sas
ques tões. É po si ti vo que o Pre si den te do Ban co Cen -
tral te nha-se dis pos to a par ti ci par das ati vi da des do
Gru po de Tra ba lho so bre Qu es tões Mo ne tá ri as Inter -
na ci o na is, ago ra de sig na da no âm bi to da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do. Esse Gru po
dis cu ti rá não ape nas o tema da do la ri za ção mas ou -
tras ques tões mo ne tá ri as e fi nan ce i ras re le van tes
para o Bra sil. Ca u sa mu i ta pre o cu pa ção, por exem -
plo, a in for ma ção de que o Ban co Cen tral ain da es ta -
ria in sis tin do em ca mi nhar na di re ção da con ver si bi li -
da de do real, algo que é vis to com sim pa tia nos me i os 
fi nan ce i ros, mas pode ca u sar da nos ir re pa rá ve is à
es ta bi li da de da mo e da e da eco no mia bra si le i ra.

Em ja ne i ro des te ano, por oca sião de en con tro
de Se na do res da CAE com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, quan do per gun ta do a res pe i to da
do la ri za ção das eco no mi as das Amé ri cas, res pon deu 
que para o Bra sil isso se ria ”im pen sá vel“ – nas suas
pró pri as pa la vras -, pois não po der ad mi nis trar a pró -
pria mo e da re pre sen ta ria a per da da so be ra nia na ci o -
nal. Re cor do, en tre tan to, que no iní cio de 1999, o Pre -

si den te da Re pú bli ca an dou dan do de cla ra ções am -
bí guas so bre o fu tu ro da mo e da bra si le i ra.

O Se na dor Ney Su as su na, que pre si diu a ses -
são do dia 9, con vi dou o Pre si den te do Ban co Cen tral
a par ti ci par dos de ba tes que se rão or ga ni za dos pelo
Gru po de Tra ba lho. Armí nio Fra ga ace i tou pron ta -
men te e su ge riu tam bém a par ti ci pa ção do Di re tor
Da ni el Gle i se, de Assun tos Inter na ci o na is, que tem
fe i to par te do gru po dos 20, fó rum onde essa e ou tras
ques tões mo ne tá ri as in ter na ci o na is têm sido dis cu ti -
das. O Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos está de sig nan do os Se na do res José Fo ga ça,
Jef fer son Pé res, Ro ber to Sa tur ni no, Ber nar do Ca bral
e eu pró prio para cons ti tu ir mos o gru po que vai pro por 
um ro te i ro. Qu e re mos ou vir de to dos os Srs. Se na do -
res, in clu si ve da que les que têm se in te res sa do mu i to
por este as sun to. É nos sa in ten ção, Sr. Pre si den te,
pre pa rar mos um sim pó sio in ter na ci o nal aqui no Se -
na do, pois sa be mos que o tema está pre o cu pan do os
par la men tos de di ver sos pa í ses da Amé ri ca La ti na. O
pró prio Se na dor Ney Su as su na, em vi si ta re cen te à
Argen ti na, re ve lou-nos que no Par la men to ar gen ti no
há dez pro je tos, Sr. Pre si den te, no sen ti do de pre ve -
nir e im pe dir a do la ri za ção da Argen ti na.

Por ou tro lado, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
no Con gres so Nor te-americano, tem re a li za do sim pó -
si os so bre esse tema. Lá, a ma i or par te dos ora dos
tem-se pro nun ci a do a fa vor da do la ri za ção. Eis a im -
por tân cia da cons ti tu i ção des se gru po de tra ba lho no
âm bi to da CAE.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presi-
den 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. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, re gis tro a re a li za ção da 61ª Se ma na Bra -
si le i ra de Enfer ma gem, de 12 a 20 de maio, or ga ni za -
da pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Enfer ma gem
(Aben), que pro mo ve, por todo o Bra sil, nes se pe río -
do, con fe rên ci as, sim pó si os, ex po si ções e ati vi da des
co mu ni tá ri as.

O tema es co lhi do para dis cus são este ano é
”Re a li da de e Pers pec ti vas de Tra ba lho na Enfer ma -
gem“. Com isso, essa ca te go ria es pe ci a li za da, que
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tem de lon ga data sua pro fis são re gu la men ta da, vai
dis cu tir ques tões como a ter ce i ri za ção, tra ba lho em
do mi cí lio, re for ma tra ba lhis ta e di re i to co le ti vo, con di -
ções de tra ba lho e fle xi bi li za ção das ne go ci a ções sa -
la ri a is, en tre ou tros as sun tos de in te res se da ca te go -
ria e da so ci e da de como um todo.

A Se ma na Bra si le i ra de Enfer ma gem é mar ca da 
por duas da tas his tó ri cas. A ini ci al, dia 12, é o Dia do
Enfer me i ro e co in ci de com a data de nas ci men to de
Flo ren ce Nigh tin ga le, con si de ra da a fun da do ra da
en fer ma gem mo der na. A se gun da data, 20 de maio,
cor res pon de à data de mor te de um ex po en te da his -
tó ria bra si le i ra, a he ro í na en fer me i ra Ana Nery.

Como mi ne i ro e gran de ad mi ra dor, eu não po -
de ria de i xar de ci tar tam bém que foi por de cre to do
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, de 1960, que se
trans for mou a Se ma na do Enfer me i ro em Se ma na
Brasi le i ra de Enfer ma gem. Mé di co, Jus ce li no Ku bits -
chek ti nha cons ciên cia da im por tân cia da en fer ma gem
em to dos os pro ce di men tos mé di cos e hos pi ta la res,
sem pre ten do enal te ci do essa ca te go ria pro fis si o nal.

O Con se lho Fe de ral de Enfer ma gem tem em
seus re gis tros, da ta dos de se tem bro de 1999, 82.200
en fer me i ros, 81.800 téc ni cos de en fer ma gem,
387.100 au xi li a res de en fer ma gem, 112 mil aten den -
tes e par te i ras, qua se 700 mil pro fis si o na is. No en tan -
to, o nú me ro de pes so as que exer cem ta re fas si mi la -
res – com ou sem qua li fi ca ção para tan to – é mu i to
ma i or, ao pon to de se tor nar um dos prin ci pa is itens
das re i vin di ca ções do se tor, que de fen de a pro fis si o -
na li za ção dos tra ba lha do res de en fer ma gem não ca -
pa ci ta dos e não ha bi li ta dos.

Ontem mes mo, esta Casa apro vou o Pro je to de
Re so lu ção nº 29/2000, que au to ri zou a União a con -
tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no com 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 US$185 mi lhões, des ti na dos a fi nan ci a men -
to par ci al do pro je to de Pro fis si o na li za ção do Tra ba -
lha dor na Área de Enfer ma gem, Pro fae, com con tra -
par ti da de ou tros US$185 mi lhões, re cur sos do Mi nis -
té rio da Sa ú de e do FAT, num va lor to tal de US$370
mi lhões, es pe ran do que a boa apli ca ção des ses re -
cur sos me lho re as con di ções de tra ba lho dos pro fis si -
o na is da área de sa ú de.

Pela im por tân cia des ses pro fis si o na is no ce ná -
rio da sa ú de na ci o nal, re gis tro a re a li za ção da 61ª Se -
ma na Bra si le i ra de Enfer ma gem e a mi nha so li da ri e -
da de a to dos os que mi li tam nes te mis ter, fe li ci tan do a 
to dos os en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en fer -
ma gem por tudo quan to fa zem, no sen ti do de con tri -

bu ir para uma vida mais sa u dá vel e para re du zir os
so fri men tos dos se res hu ma nos.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2000
Alte ra o § 2º do art. 1º do De cre -

to-Lei nº 791, de 27 de agos to de 1969,
que “dis põe so bre o pe dá gio em ro do vi -
as fe de ra is e dá ou tras pro vi dên ci as”,
para isen tar do pa ga men to de pe dá gio os 
ve í cu los con du zi dos pe los res pec ti vos
pro pri e tá ri os ma i o res de ses sen ta e cin -
co anos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 1º do De cre to-Lei nº 791, de

27 de agos to de 1969, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................

§ 2º Fi cam isen tos do pa ga men to da
ta ri fa de pe dá gio em ro do vi as fe de ra is os
ve í cu los o fi ci a is, os do Cor po Di plo má ti co e
aque les con du zi dos pe los res pec ti vos pro -
pri e tá ri os ma i o res de se sen ta e cin co
anos."(NR)

Art. 2º Fi cam acres ci dos ao De cre to-Lei nº 791, de 
27 de agos to de 1969, os se guin tes arts. 1º-A e 1º-B:

“Art. 1º-A O ór gão con ce den te da ro -
do via es ta be le ce rá as con di ções para li be -
ra ção da pas sa gem, nos pos tos de pe dá gio, 
do ve í cu lo con du zi do pelo pro pri e tá rio ma i or 
de ses sen ta e cin co anos.

Art. 1º-B A União des ti na rá re cur sos or -
ça men tá ri os es pe cí fi cos para res sar ci men to
dos con ces si o ná ri os de ro do via pela per da de 
re ce i ta de cor ren te da isen ção con ce di da aos
ve í cu los re fe ri dos no ar ti go an te ri or".

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos do art. 230 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
am pa rar a pes soa ido sa cons ti tui de ver da fa mí lia, da
so ci e da de e do Esta do. Espe ci al men te aten to à
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ques tão da mo bi li da de pes so al – fa tor in dis pen sá vel
à pre ser va ção de uma vida ati va e par ti ci pan te –, o
Cons ti tu in te de 1988 ga ran tiu aos ma i o res de ses -
sen ta e cin co anos a gra tu i da de no trans por te co le ti -
vo ur ba no.

Não im por tan do com que fi na li da de – seja para
ter aces so a uma as sis tên cia mé di ca me lhor, seja
para usu fru ir do con ví vio com pa ren tes e ami gos dis -
tan tes, seja, sim ples men te, para se di ver tir _, ocor re
mu i tas ve zes de o ido so ter ne ces si da des de des lo ca -
men to que ex tra po lam os li mi tes da área, do mu ni cí -
pio ou do es ta do em que re si de.

Embo ra de mons tre dis po si ção para vi a jar, ob -
ser va-se que al gu mas li mi ta ções pró pri as da ida de
de sa ni mam-no, por exem plo, a en fren tar per cur sos
mais lon gos a bor do de um ôni bus de li nha re gu lar.
Daí por que, após uma vida in te i ra de vo ta da ao tra ba -
lho, mu i tos aca bam des ti nan do suas eco no mi as à
com pra de um car ro, no que vis lum bram a pos si bi li da -
dee de afi nal exer cer, em toda a ple ni tu de, a li ber da de 
de ir e vir com cer to con for to e co mo di da de.

To da via, o adi ci o nal de cus to re pre sen ta do pelo
pa ga men to das ta ri fas de pa dá gio ro do viá rio tem con -
tri bu í do para res trin gir, cada vez mais, a mo bi li da de
de mé dia e lon ga dis tân cia das pes so as ido sas – es -
pe ci al men te aque las que so bre vi vem às cus tas de
par cos re cur sos de apo sen ta do ria. Isto sig ni fi ca que,
em que pese ter sido pos sí vel a com pra do car ro, sua
uti li za ção fre qüen te fica com pro me ti da em vi a gens
que en vol vam tre chos ro do viá ri os con ce di dos à ini ci -
a ti va pri va da.

Di an te das dis tor ções apon ta das, al guns es for -
ço pre ci sa ser fe i to para com pen sar as di fi cul da des
en fren ta das por esse seg men to da so ci e da de.

É jus to, pois, con ce der aos ma i o res de ses -
sen ta e cin co anos, quan do con du zin do seu pró prio
ve í cu lo, a isen ção do pa ga men to de pe dá gio nas ro -
do vi as fe de ra is.

To da via, para não ca u sar pre ju í zo aos con ces si -
o ná ri os dos tre chos su je i tos a co bran ça de pe dá gio,
tam pou co one rar os de ma is usuá ri os das ro do vi as,
pre vê-se que a União apon ta rá os re cur sos ne ces sá -
ri os à co ber tu ra das per das de re ce i ta de cor ren tes
des sa isen ção.

Nes se par ti cu lar, a pro po si ção aten ta es pe ci al -
men te para o dis pos to nas Leis nºs 8.987/95 e
9.074/95, que re gem a con ces são de ser vi ços  pú bli -
cos no Bra sil. De acor do com o art. 35 da Lei nº
9.074/95, a es ti pu la ção de no vos be ne fí ci os ta ri fá ri os
nos ser vi ços pú bli cos con ce di dos deve ser acom pa -
nha da da in di ca ção da fon te dos re cur sos ne ces sá ri -

os para o seu cus te io ou da re vi são das pla ni lhas ta ri -
fá ri as dos con ces si o ná ri os, de modo a evi tar o de se -
que lí brio f i  nan ce i ro dos con tra tos de con ces são fir -
ma dos com o po der pú bli co.

Para a apro va ção da me di da que pro po mos,
es pe ra mos con tar com o apo io dos no bres par la -
men ta res.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000 – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

DE CRE TO-LEI Nº 791
 DE 27 DE AGOS TO DE 1969

Dis põe so bre o pe dá gio em ro do vi -
as fe de ra is e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º A co bran ça de pe dá gio será pre ce di da da 

ve ri fi ca ção téc ni co-econômica de vi a bi li da de e ren ta -
bi li da de.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 230 A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm

o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran -
do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do
sua dig ni da de e bem-estar e ga ran tin do-lhe o di re i to 
à vida.

§ 1º Os  pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.

§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é ga -
ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba nos.
....................................................................................

(Às Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben -
do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 2000

Re vo ga a Lei nº 7.170, de 14 de de -
zem bro de 1983 “que de fi ne os cri mes
con tra a se gu ran ça na ci o nal, a or dem po -
lí ti ca e so ci al, es ta be le ce seu pro ces so e
jul ga men to e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re vo ga da a Lei nº 7.170, de 14 de de -

zem bro de 1983.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

É ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel a vi gên cia da atu -
al lei de se gu ran ça na ci o nal. Com efe i to, essa le gis la -
ção pe nal ex tra va gan te foi ela bo ra da em ple no re gi -
me au to ri tá rio-militar. Den tre seus dis po si ti vos, lê-se,
a tí tu lo de ilus tra ção, a fi xa ção da pena de re clu são
para quem, “com em pre go de vi o lên cia ou gra ve ame -
a ça” ten tas se mu dar “o re gi me vi gen te”. Isto é, quem,
exer cen do o le gí ti mo di re i to de re sis tên cia à di ta du ra,
como nos en si na o ilus tre ju ris ta Ma cha do Pa u pé rio,
pro pug nas se a der ru ba da da di ta du ra por me i os que
a pró pria di ta du ra con si de ras se gra ve ame a ça, po de -
ria ser  con de na do à pena pri va ti va de li ber da de de
até quin ze anos. 

É la men tá vel que esta lei ve nha sen do con si de -
ra da re cep ci o na da pela or dem ju rí di ca es ta be le ci da
após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988.

Urge um novo tra ta men to da de fe sa do Esta do
De mo crá ti co de Di re i to, o que deve ser fe i to no bojo
da am pla re for ma do Có di go Pe nal, ora em fase de
es tu dos no Mi nis té rio da Jus ti ça.

Vale re cor dar que, por oca sião da de li be ra ção
acer ca da lei de se gu ran ça na ci o nal ora em vi gor
(Pro je to de Lei nº 17/83), o en tão Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so as si nou voto em se pa ra do, de fen -
den do a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal  e a 
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da so be ra -
nia na ci o nal do fun ci o na men to dos Po de res, das ins -
ti tu i ções de mo crá ti cos, no cor po das leis co di fi ca das
do País".

Por es sas ra zões, con fi a mos no aco lhi men to da
pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. –  José
Edu ar do Du tra

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.170, DE 14 DEZEMBRO DE 1983

De fi ne os cri mes con tra a se gu ran -
ça na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, es -
ta be le ce seu pro ces so e jul ga men to e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

(Á 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) – Os pro je tos que aca bam de ser li dos se rão
pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

OF.032/00-LPSDB

Bra sí lia, 17 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a se guin -
te al te ra ção quan to à com po si ção do PSDB na Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri -
men to nº 23, de 2000, com “fi na li da de de apu rar, em
todo País, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro do -
viá ros, fer ro viá ri os e aqua viá ri os): subs ti tu ir o Se na -
dor Àlva ro Dias pela Se na do ra Lu zia To le do, como ti -
tu lar e os Se na do res Pe dro Piva e Lú dio Co e lho pe los 
Se na do res Luiz Pon tes e Ro me ro Jucá, res pec ti va -
men te, como Su plen tes da re fe ri da Co mis são.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, 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 265, de 2000)

Con ti nu a ção da dis cus são, em tur no
úni co, do Pro je to de Re so lu ção nº 50, 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 443, de 2000, Re la tor: Se na -
dor Wel ling ton Ro ber to, com voto con trá rio
do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra -
fos–ECT a ele var tem po ra ri a men te seus li -
mi tes de en di vi da men to para con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no, com o BG Bank
A/S–Di na mar ca, no va lor to tal equi va len te a
até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, 
cin qüen ta e qua tro mil, se te cen tos e cin -
qüen ta e oito mar cos ale mães), des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Au to -
ma ção do Sis te ma de Tri a gem de Obje tos
Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma de Re cu pe -
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ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le co -
mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal – PASTE.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem,
quan do teve sua dis cus são adi a da para
esta data, nos ter mos do art. 175, in ci so V,
do Re gi men to Inter no).

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to como Re la tor.

O SR. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr as e Srs  Se na do res, como Re la tor da
ma té ria, que ria pres tar al guns es cla re ci men tos so bre
o meu pa re cer, já que foi ele ques ti o na do pe los no -
bres Se na do res Ro ber to Re quião e José Edu ar do
Du tra. 

Na ques tão da con cor rên cia, tra ta-se da Con -
cor rên cia Inter na ci o nal n.º 029/96, de sen ca de a da
pela ECT, con for me cons ta da Expo si ção de Mo ti vos
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
en ca mi nha da pela Men sa gem em re fe rên cia. 

Qu an to à ques tão da taxa de ju ros das ope ra -
ções de cré di to, para 85% do va lor do for ne ci men to
de se gu ro de cré di to, taxa de ju ros Cirr DM, a ser fi xa -
da na data da as si na tu ra do con tra to, vi go ran do por
todo o pe río do do em prés ti mo. 

Taxa de ju ros Cirr, tam bém fi xa da pela OECD
para o pe río do de 14/5/2000 até 14/6/2000, fi nan ci a -
men to em oito anos em 5,97% ao ano, para 15% do
va lor do for ne ci men to, ta xas de ju ros li bor DM 6 me -
ses, mais um spre ad de 1,5% ao ano. Essa taxa se
en con tra hoje em 5,90.70, acres ci da de um spre ad
de 1,5% ao ano, to ta li za apro xi ma da men te 7,4% ao
ano.

Peço aos Se na do res Ro ber to Re quião e José
Edu ar do Du tra que vo tem fa vo ra vel men te a esta ma -
té ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são o pro je to.

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) – V. Ex.ª tem a pa la vra para dis cu tir.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Na ver da de,
que ro de i xar cla ro ao Se na dor Re la tor que não fiz
uma crí ti ca nem con tra di tei seu re la tó rio: eu con tra di -
tei a ope ra ção. 

Hou ve uma épo ca, Se na dor Wel ling ton Ro ber -
to, em que no Bra sil as em pre i te i ras exe cu ta vam

obras por que con se gui am fi nan ci a men to, ou um re -
cur so de um ban co ou um re cur so or ça men tá rio. Isso
tudo de sa guou na CPI do Orça men to, na des co ber ta
dos anões. Vejo, nes te con tra to, uma ope ra ção se -
me lhan te, só que in ter na ci o nal, ou seja, há uma vin -
cu la ção do fi nan ci a men to com a con cor rên cia. Só po -
de ria ga nhar a con cor rên cia quem ob ti ves se o fi nan -
ci a men to, e quem con se gue o fi nan ci a men to es ta be -
le ce os pre ços de uma for ma mais ou me nos li vre de
seus pro du tos e seus ser vi ços. Há uma vin cu la ção na 
con cor rên cia in ter na ci o nal como ha via nas obras in -
ter nas. 

Se esta fos se uma ope ra ção ri go ro sa men te sé -
ria, nes se gê ne ro, se ria a pri me i ra da qual eu te ria co -
nhe ci men to. Dis cor do fun da men tal men te da ma ne i ra
com que se fez a con cor rên cia, vin cu lan do-a a um fi -
nan ci a men to in ter na ci o nal. Os ju ros su pos ta men te
se ri am es ses. Mas, na ver da de, o tex to da re so lu ção
diz que ”to ma ri am por base“. ”Por base“ não sig ni fi ca
que se jam to ma dos na sua for ma ab so lu ta. Então, por 
base, ju ros de 7,5%. A libor, que é mais ou me nos
6%, mais 1,5% de taxa de spre ad. Mu i to bem, 7,5%,
mas por base. Nada ga ran te que não haja uma di fe -
ren ça nes sa base. 

Acho ter rí vel que se en vie ao Se na do de uma
for ma mu i to pou co con clu si va uma in for ma ção des sa
na tu re za. De qual quer modo, que ro de i xar cla ro que
essa ope ra ção é mu i to pou co trans pa ren te. Não tive
aces so aos pre ços e não te nho con di ção de vo tá-la.
Pen so ain da, como elo gio ao re la tó rio de V. Exª, ao
tra ba lho que teve em se de bru çar so bre ele, que é,
por par te dos Cor re i os, do Go ver no, uma man dra qui -
ce. Meu voto será con trá rio.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Re quião, não me pre o cu pa o cus to do em -
prés ti mo, a taxa li bor está aqui de cla ra da, o spre ad,
os ju ros anu a is. Pre o cu pa-me o ob je ti vo do em prés ti -
mo. Veja V. Exª que apro va mos aqui, há al guns me -
ses, uma lei pro i bin do a s bom bas au to má ti cas para
abas te ci men to de au to mó ve is nos pos tos de ga so li -
na. As bom bas já es ta vam ins ta la das e ope ran do. E
não fo ram as em pre sas mul ti na ci o na is que in ves ti ram 
nas bom bas, fo ram as bra si le i ras, os do nos de pos tos 
de ga so li na. Eles fi ze ram um in ves ti men to, do qual
não pu de rem usu fru ir. Vo tei fa vo ra vel men te, por que
ia de sem pre gar, no Bra sil, mais de cem mil fren tis tas.
Ago ra es ta mos apro van do um em prés ti mo. Va mos
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cap tar re cur so ex ter no para de sem pre gar mais bra si -
le i ros, cri ar um sis te ma de au to ma ção do sis te ma de
tri a gem de ob je tos pos ta is. Numa épo ca di fí cil como a 
que es ta mos vi ven do, um pro je to como este de ve ria
ser adi a do. No lu gar de au men tar o nú me ro de em -
pre gos para bra si le i ros, es ta mos to man do em prés ti -
mo para di mi nuí-los. Então, o ob je ti vo me pre o cu pa e
mu i to. É a úni ca nota que que ria fa zer nas ob je ções
que V. Exª está le van tan do. Agra de ço a con ces são
do apar te.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Mais do que isso, Se na dor Ca ma ta. To dos sa be mos a 
po lí ti ca do Go ver no Fe de ral em re la ção às es ta ta is.
Esta mos fa zen do um em prés ti mo de ob je to mu i to
pou co cla ro, para en di vi dar a União por meio de em -
pre sa que será, logo mais adi an te, sem a me nor dú vi -
da, se guin do o Go ver no a sua tri lha, pri va ti za da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, os Se na do res Ro ber to Re -
quião e Ger son Ca ma ta já dis cu ti ram a ma té ria.
Ontem, ti ve mos opor tu ni da de, tam bém, de dis cu ti-la.
Hou ve essa mes ma dis cus são, por que é ape nas o
que nos so bra: exer ci tar o ”jus sper ni an di“, ou, como
di ze mos no Nor des te, o es tre bu char. É o que nos so -
bra aqui, por que sa be mos que não vai dar em nada.
Esta mos ago ra apro van do uma ope ra ção de cré di to
de 31 mi lhões, mas já apro va mos, só para es sa s
mes mas ope ra ções, 200 mi lhões, para os mes mo s
equi pa men tos. São 231 mi lhões. É sem pre as sim, vai 
pin gan do, cada dia um pou co. Como sa bem que nos -
sa ca pa ci da de de to le rân cia para esse tipo de aber ra -
ção é in fi ni ta, va mos fa zen do des sa for ma. Va mos fa -
zer no úl ti mo item da pa u ta tam bém para os hos pi ta is
uni ver si tá ri os. Algo que pa re ce ma ra vi lho so: mais di -
nhe i ro para os hos pi ta is uni ver si tá ri os. Como são
mais R$300 mi lhões, até se jus ti fi ca ria que se ti ras se
o pro je to que há na Casa para pri va ti zar 25% dos le i -
tos dos hos pi ta is uni ver si tá ri os. Se a des cul pa é a fal -
ta de di nhe i ro, es tão che gan do mais R$200 mi lhões. 

O mais gra ve – e o Se na dor Ro ber to Re quião
fa lou so bre o pro ces so de pri va ti za ção – é a pos tu ra
ver go nho sa do Go ver no Fe de ral de in je tar re cur sos
nas es ta ta is, nas em pre sas pú bli cas, para de po is pri -
va ti zá-las. Não é es pe cu la ção o que o Se na dor Ro -

ber to Re quião dis se. Já está na Casa. Está tra mi tan -
do no Con gres so Na ci o nal o Pro je to de Lei nº
1.491/99 que re es tru tu ra todo o se tor pos tal no Bra sil. 
O pro je to per mi te a pri va ti za ção dos ser vi ços pos ta is,
não as se gu ra a uni ver sa li za ção dos ser vi ços ao con -
jun to da so ci e da de e le va rá, con se qüen te men te, à
ele va ção das ta ri fas, a em pre sa pas sa rá a ser de eco -
no mia mis ta, per mi te a ven da de ações e a per da do
con tro le aci o ná rio. Está no pro je to que tra mi ta no
Con gres so Na ci o nal. Fi ca mos aqui fin gin do que o re -
cur so vai ser im por tan te por que com a que bra do mo -
no pó lio, da qui a cin co anos, a em pre sa es ta rá pre pa -
ra da, com pe ti ti va. Isso é con ver sa para boi dor mir. 

O Blo co está li be ra do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to. 
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do

Du tra para en ca mi nhar a vo ta ção.
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, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
dado meu voto fa vo rá vel a al guns em prés ti mos ex ter -
nos. Não te nho uma po si ção a pri o ri com re la ção a
em prés ti mos. Mu i tas ve zes, vo ta mos fa vo ra vel men te 
em fun ção do fato de que as con di ções eco nô mi cas
para o em prés ti mo são fa vo rá ve is. O pro ble ma é que
es ta mos, cada vez mais, nos en re dan do em uma
com pa ra ção. Qu a is quer ta xas de ju ros de em prés ti -
mos ex ter nos com pa ra dos com as ta xas de ju ros pra -
ti ca das do País são fa vo rá ve is. Infe liz men te, so mos
cam peões mun di a is de ju ros; já fo mos de fu te bol,
ago ra so mos de ta xas de ju ros. Já que se fala tan to
em glo ba li za ção, em es ta be le cer tra ta men to igua li tá -
rio para to dos os pa í ses, em aca bar com as fron te i -
ras, tal vez fos se in te res san te ado tar mos o prin cí pio
da glo ba li za ção, no Bra sil, em re la ção à taxa de ju ros. 
Se ria ide al glo ba li zar a taxa de ju ros. Em nos so País,
é ló gi co, um em prés ti mo ex ter no com qual quer fun do
de fi nan ci a men to será mais fa vo rá vel para uma em -
pre sa es ta tal, a União etc., do que um fi nan ci a men to
bra si le i ro, dos ban cos na ci o na is. 

O se gun do as pec to é que não pos so de i xar de
con cor dar com o ar gu men to apre sen ta do on tem pelo
Se na dor La u ro Cam pos. Tra ta-se da tí pi ca ope ra ção
de ves tir a no i va para ela se tor nar mais atra en te para
quem for des po sá-la. No caso, é para quem se dis pu -
ser a com prar a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te -
lé gra fos. O Go ver no diz que não é sua in ten ção pri va -
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ti zar, mas o pro je to que tra mi ta na Casa apon ta para
isso. Nós já co nhe ce mos como é que fun ci o na essa
cha ma da in ten ção do Go ver no. Qu an do o pro je to
está em dis cus são, diz que essa não é a in ten ção, e
de po is, lem bran do aque la his tó ria do es cor pião e do
sapo, aca ba di zen do: ”Des cul pe, pri va ti zei, é da mi -
nha na tu re za.“

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, mes mo con si de -
ran do que em ou tras ma té ri as te mos vo ta do fa vo ra -
vel men te, nes ta, es pe ci fi ca men te, o meu voto é con -
trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou qua se can -
sa do de tan to apa nhar. Qu an tas ve zes já fa lei aqui em 
re la ção a es ses em prés ti mos ex ter nos. E fui mu i tas
ve zes, qua se sem pre, uma voz so li tá ria, vo tan do con -
tra o en di vi da men to ex ter no do Bra sil. Mas eu gos to
da so li dão, en tão con ti nuo a vo tar des sa ma ne i ra,
prin ci pal men te num caso como este. 

Há pou co tem po ou vi mos aqui a im por tân cia da
me mó ria his tó ri ca. Esses em prés ti mos di ri gi dos,
supply cre dit , sur gi ram na cri se de 1870, não têm
nada de novo. Na que la cri se, di nhe i ro so bran do nos
pa í ses em cri se, os in ves ti men tos di mi nu em, o di nhe -
i ro fica idle mo ney e é em pres ta do aos pa í ses po -
bres, aos pa í ses sub de sen vol vi dos. Isso é an ti go.

Aqui no Bra sil, por exem plo, em 1970, o que foi
fe i to? Au men ta ram a taxa de ju ros e dis se ram que es -
ta vam fa zen do isso para es ti mu lar os em pre sá ri os a
to ma rem di nhe i ro lá fora, au men tan do a dí vi da ex ter -
na bra si le i ra, o que acon te ceu. De US$3 bi lhões, na -
que la oca sião, pas sou, an tes do pri me i ro au men to do
pe tró leo, em 1973, para mais de US$6 bi lhões. Par te
des se di nhe i ro, gran de par te, foi to ma da e fi cou em
re ser va. Nada se fez. Era ape nas para pa gar ju ros.
To ma mos di nhe i ro ape nas para pa gar ju ros. De i xa -
mos o di nhe i ro pa ra do. Isso é a sub ser viên cia to tal.
Ago ra ve mos no va men te, tal como ocor reu no Pro je to 
Si vam, quan do o Exim bank em pres tou US$1,3 bi lhão 
para a com pra des ses equi pa men tos, ape nas à Rayt -
he on, por que se não fos se à Rayt he on, está es cri to
lá, o em prés ti mo não vi ria. O mes mo acon te ce aqui,
como sa li en tou o Se na dor Ro ber to Re quião, se não
com prar mos des sa for ne ce do ra ale mã, esse em prés -
ti mo não sai. Não há con cor rên cia no mun do da con -
cor rên cia, no mun do do li be ra lis mo con cor ren ci al não 
pode ha ver con cor rên cia, im pe dem que nós se ja mos
be ne fi ci a dos com a con cor rên cia, que é a ban de i ra

prin ci pal des se Go ver no ne o li be ral. Não po de mos es -
co lher ou tras no mun do da li ber da de de es co lha.

De modo que en tão só nos res ta pro tes tar e vo -
tar con tra, sa ben do que mais uma vez se re mos pra ti -
ca men te vo zes so li tá ri as con tra essa ava lan che de
re cur sos que se des ti nam, ob vi a men te, a en fe i tar a
no i va, a me lho rar as con di ções da em pre sa, fa zer a
down si zing e a re en ge nha ria, essa mo der ni da de de -
su ma na, de sem pre gar tra ba lha do res, ”en xu gar“ o
cus to, para au men tar o lu cro, tal como acon te ceu
com a Com pa nhia Vale do Rio Doce, exem plo que ci -
ta mos on tem.

No caso da Vale do Rio Doce, em três anos ape -
nas os in ves ti men tos fo ram re cu pe ra dos e ain da so -
brou bas tan te di nhe i ro. Em três anos ape nas, re pi to,
os R$3,3 bi lhões que fo ram in ves ti dos de ram um lu -
cro de R$5,5 bi lhões, o que ocor reu com o au xí lio do
Sr. Men don ça de Bar ros, do BNDES e da Drª Ele na
Lan dau.

Assim, es ta mos pa gan do para en tre gar o Bra sil; 
es ta mos dan do o Bra sil de ban de ja ao ca pi tal in ter na -
ci o nal.

Voto con tra.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o
pro je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com a abs ten ção do Se na dor Tião Vi -
a na e os vo tos con trá ri os das Se na do ras He lo i sa He -
le na e Ma ri na Sil va e dos Se na do res Mo za ril do Ca -
val can ti, La u ro Cam pos, Ro ber to Re quião, Edu ar do
Su plicy, José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.

O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra 
ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 503, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
çã nº 50, de 2000.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 50, de 2000, que au to ri za
a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT
a ele var tem po ra ri a men te seus li mi tes de en di vi da -
men to para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com o BG Bank A/S – Di na mar ca, no va lor to tal equi -
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va len te a até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete mi -
lhões, cin qüen ta e qua tro mil, se te cen tos e cin qüen ta
e oito mar cos ale mães), des ti na da ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to de Au to ma ção do Sis te ma de Tri a -
gem de Obje tos Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma de
Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le co mu -
ni ca ções e do Sis te ma Pos tal – PASTE.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo –  Edu ar do Su plicy, Re la tor – Lú dio
Co e lho – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 503, DE 2000

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, ______, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item
28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº    , DE 2000

Au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos – ECT a ele var tem -
po ra ri a men te seus li mi tes de en di vi da -
men to para con tra tar ope ra ção de cré di to 
ex ter no, com o BG Bank A/S – Di na mar -
ca, no va lor to tal equi va len te a até DM
37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin -
qüen ta e qua tro mil, se te cen tos e cin -
qüen ta e oito mar cos ale mães), des ti na -
da ao fi nan ca men to par ci al do Pro je to de 
Au to ma ção do Sis te ma de Tri a gem de
Obje tos Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma
de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma
de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos -
tal – PASTE.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te -

lé gra fos – ECT au to ri za da, nos ter mos da 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, a ele var tem po -
ra ri a men te seus li mi tes de en di vi da men to para con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com o BG Bank
A/S – Di na mar ca, no va lor to tal equi va len te a até DM
37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua -
tro mil, se te cen tos e cin qüen ta e oito mar cos ale -
mães).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ob ti dos com a
ope ra ção de cré di to ex ter no de que tra ta esta Re so lu -
ção des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to
de Au to mo ção do Sis te ma de Tri a gem de Obje to s
Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma de Re cu pe ra ção e
Ampli a ção do Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do
Sis te ma Pos tal – PASTE.

Art. 2º As ope ra ções de cré di to ex ter no re fe ri -
das no art. 1º apre sen tam as se guin tes ca rac te rís ti -
cas:

I – mu tuá rio: Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Te lé gra fos – ECT;

II – ga ran ti dor: Ban co do Bra sil S/A;
III – mu tu an te: BG Bank – Di na mar ca;
IV – Va lor to tal: equi va len te a até DM

37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua -
tro mil, se te cen tos e cin qüen ta e oito mar cos ale -
mães), in clu í dos DM 4.200.000,00 (qua tro mi lhões e
du zen tos mil mar co ale mães) de se gu ro de cré di to;

V – con di ções para 85% (oi ten ta e cin co por
cen to) da ope ra ção e se gu ro de cré di to;

a) va lor : equi va len te a até DM
32.126.545,00 (trin ta e dois mi lhões, cen to e vin te e
seis mil, qui nhen tos e qua ren ta e cin co mar cos ale -
mães);

b) ju ros : taxa ba se a da na CIRR – DM
(Com mer ci al Inte rest Re fe ren ce Rate) a ser fi xa da na
data de as si na tu ra do con tra to, vi go ran do por todo o
pe río do do em prés ti mo, e in ci den tes so bre o va lor de -
sem bol sa do, a par tir do pri me i ro de sem bol so;

c) pra zo : oito anos;
d) ca rên cia: seis me ses após a data de

emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra ção dos
Cen tros de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta me ses
após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a men to;

e) co mis são de ges tão: 0,5% (cin co dé ci -
mos por cen to) do mon tan te do em prés ti mo, pa gá vel
trin ta dias após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a -
men to;

f) des pe sas ge ra is: li mi ta das a 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel
após a de vi da com pro va ção;

g) de sem bol so: de acor do com o es que ma
de em bar que do con tra to co mer ci al, ou con tra a apre -
sen ta ção de do cu men tos pré-aprovados, no mais tar -
dar, até cen to e vin te e seis me ses a par tir da as si na u -
ra do con tra to de fi nan ci a men to;

h) con di ções de pa ga men to:
1 – do prin ci pal: de zes se is par ce las se mes tra is

igua is con se cu ti vas, sen do a pri me i ra seis me ses
após a emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra -
ção de cada Cen tro de Tri a gem, ou, no mais tar dar,
trin ta me ses da as si na u ra do con tra to de fi nan ci a -
men to;

2 – dos ju ros : du ran te o pe río do de ca rên cia, se -
mes tral men te, ini ci an do-se seis me ses após o pri me i -
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ro de sem bol so; e du ran te o pe río do de amor ti za ção
do prin ci pal, jun ta men te com as res pec ti vas par ce las;

VI – con di ções para 15% (quin ze por cen to) da
ope ra ção:

a) va lor : equi va len te a até DM
4.928.213,00 (qua tro mi lhões, no ve cen tos e vin te e
oito mil, du zen tos e tre ze mar cos ale mães);

b)  ju ros : taxa Li bor-DM para seis me -
ses, acres ci do de 1,5% a.a. (um in te i ro e cin co dé ci -
mos por cen to ao ano);

c) pra zo : cin co anos;
d)  ca rên cia: seis me ses após a data de

emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra ção dos
Cen tros de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta me ses
após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a men to;

e) co mis são de ges tão: 0,5% (cin co dé ci -
mos por cen to) do mon tan te do em prés ti mo, pa gá vel
trin ta dias após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a -
men to;

f) des pe sas ge ra is: li mi ta das a 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel
após a de vi da com pro vaão;

g)  de sem bol so : di re ta men te à em pre -
sa Cris plant A/S, como pa ga men to de adi an ta men to
nos ter mos do con tra to co mer ci al;

h)  con di ções de pa ga men to:
1 – do prin ci pal: dez par ce las se mes tra is, igua is

e con se cu ti vas, sen do a pri me i ra seis me ses após a
emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra ção de
cada Cen tro de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta me -
ses da as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a men to;

2 – dos ju ros : du ran te o pe río do de ca rên cia, se -
mes tral men te, ini ci an do-se seis me ses após o pri me i -
ro de sem bol so; e du ran te o pe río do de amor ti za ção
do prin ci pal, jun ta men te com as res pec ti vas par ce las.

Pa rá gra fo úni co. as da tas de pa ga men to do
prin ci pal e en car gos po de rão ser al te ra das 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 qui nhen tos e qua ren ta dias, con ta do
da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o pro je to e es tan 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, ape nas para re gis trar: que o Go -
ver no de ve ria co lo car mais gen te no ple ná rio. De po is, 
não re cla me quan do não for mos be ne vo len tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Dou ra zão a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

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 61, de 1999,  ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que
dá nova re da ção aos §§ 2º e 3º do art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (Di re i tos Po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Car los Wil son, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ, com
al te ra ção pos te ri or apro va da pela re fe ri da
Co mis são.

À pro pos ta fo ram ofe re ci das as Emen das nºs 2
e 3 do Ple ná rio.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são em pri me i ro tur no.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e das
emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são em pri me i ro tur no. 

A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do art. 359 do Re gi -
men to Inter no, para que se jam exa mi na das as emen -
das ofe re ci das em ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

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 57, de 1995, ten do como pri me i -
ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que
al te ra dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos
aos li mi tes má xi mos de ida de para a no me -
a ção de ma gis tra dos e mi nis tros de tri bu na -
is e para a apo sen ta do ria com pul só ria do
ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ter ça-feira, dia 23.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4 :

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 7, de 1999,  ten do como pri me i ro 
sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que
al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as (al ter nân cia de no -
me a ções en tre pes so as do sexo mas cu li no
ou fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo -
rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, 
que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

Trans cor re hoje a se gun da ses são ple ná ria de
dis cus são.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -

quião para dis cu tir.
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, no ple ná rio do Se na do de -
fen di o pro je to da Câ ma ra que ga ran tia va gas nas lis -
tas ele i to ra is dos par ti dos po lí ti cos para as mu lhe res
na or dem de 30%. Era uma for ma de dar uma par ti da,
um start, um iní cio, ao pro ces so de au men to da par ti -
ci pa ção das mu lhe res na po lí ti ca bra si le i ra. Mas, na -
que le caso, as mu lhe res eram pos te ri or men te sub -
me ti das, as sim como os ho mens das cha pas, ao voto
po pu lar e de mo crá ti co.

No en tan to, per doe-me o re la tor, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, esse pro je to me pa re ce in com pre en sí vel.
Por que exi gir que os tri bu na is su pe ri o res te nham in -
di ca ções al ter na das de um ho mem e de uma mu lher? 
Para es ta be le cer um equi lí brio? Por que o equi lí brio?
Por que não um tri bu nal só de mu lhe res? Por que não 
uma mu lher su ce den do a ou tra mu lher? Por que não
sem pre os me lho res, ho mens ou mu lhe res?

Em de ter mi na do mo men to, po de ria um ho mem
gê nio do Di re i to e da dou tri na ser pos ter ga do por que
a vaga se ria de uma mu lher. Não tem sen ti do; o con -
trá rio tam bém não. Po de ria u ma mu lher ge ni al ser
pos ter ga da por que a vaga se ria de um ho mem. Por
que não de fi ci en tes fí si cos, des cen den tes de ja po ne -
ses ou por que não os ín di os, essa mi no ria tão mas -
sa cra da e sem es pa ço na so ci e da de bra si le i ra? Por
que não? Por que não é ra ci o nal. Não vejo ne nhu ma
ra ci o na li da de nes sa pro pos ta. Se, de re pen te, hou -
ves se um ju ris ta de ex tra or di ná rio sa ber e com pe tên -
cia com uma in de fi ni ção se xu al bi o ló gi ca, es ta ria ele
sem vaga nos tri bu nas su pe ri o res do País?

É evi den te que, em bo ra re co nhe ça a boa in ten -
ção da pro pos ta, ela não en con tra ra ci o na li da de in ter -
na e, no meu pon to de vis ta, de ve rá ou pelo me nos
de ve ria ser re je i ta da pelo Se na do da Re pú bli ca.

O im por tan te é que o Pre si den te da Re pú bli ca
não dis cri mi ne as mu lhe res no mo men to de no -
meá-las para os Tri bu na is Su pe ri o res. E há hoje a si -
tu a ção trá gi ca de um país em que não exis te se quer
uma mu lher no Mi nis té rio na ci o nal. To da via, a so lu -
ção se gu ra men te não é essa, por que, da qui a pou co,
te ría mos de ga ran tir as va gas dos de fi ci en tes fí si cos,
das mi no ri as, o que não tem ne nhu ma con sis tên cia
teó ri ca ou dou tri ná ria. É uma pro pos ta
bem-intencionada, nada mais que isso.

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 emi nen te Se na dor
Ade mir Andra de, para dis cu tir.

O SR. ADEMIR ANDRADE (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, hoje é ape nas o se gun do dia
da dis cus são des sa ma té ria. Con si de ro mu i to in te res -
san te a co in ci dên cia dos ar gu men tos do Se na dor Ro -
ber to Re quião com a ma ni fes ta ção de al guns Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a  mes ma
pro po si ção. Impres si o nan te co in ci dên cia, pois os ar -
gu men tos são pra ti ca men te os mes mos.

Com pre en do que a mu lher bra si le i ra tem avan -
ça do no pro ces so de con quis ta do seu es pa ço, seja
no tra ba lho, na po lí ti ca ou no cam po so ci al. Em to das
as áre as, a mu lher avan ça na ocu pa ção do es pa ço
que lhe cabe na so ci e da de, mes mo por que as mu lhe -
res no nos so País são a ma i o ria – há mais mu lhe res
do que ho mens. De ou tra par te, a dis cri mi na ção exis -
te, é cla ra, é pa ten te, in clu si ve de mons tra da por da -
dos do IBGE, se gun do os qua is, as mu lhe res têm um
sa lá rio mé dio mu i to me nor que o dos ho mens.
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Ve jam V. Exªs a re pre sen ta ção po lí ti ca no Con -
gres so Na ci o nal, nas pre fe i tu ras, nos Go ver nos es ta -
du a is, nas câ ma ras mu ni ci pa is: os ho mens pra ti ca -
men te têm o do mí nio ab so lu to do po der. O Con gres -
so Na ci o nal é com pos to por 6% a 8% de mu lhe res,
em meio a uma ma i o ria de 90% a 95% de ho mens. E
já hou ve uma pre o cu pa ção do Con gres so Na ci o nal
no sen ti do de obri gar os par ti dos – quan do da apre -
sen ta ção das lis tas de can di da tos ao Po der Le gis la ti -
vo, seja nas câ ma ras mu ni ci pa is, nas as sem bléi as le -
gis la ti vas ou no Par la men to fe de ral – a ob ser va rem
uma pro por ção en tre mu lhe res e ho mens, por que os
di re i tos de vem ser igua is. Assim, a Lei es ta be le ceu
que, pelo me nos, num pri me i ro mo men to, essa pro -
por ção fos se de 20%. Ago ra a pro por ção é de 25% e,
logo em se gui da, será de 30%, ou seja, as lis tas de
can di da tos de vem guar dar uma pro por ção de pelo
me nos 30% de um sexo em re la ção ao ou tro.

Sr. Pre si den te, com pre en de mos que, por um
pro ces so na tu ral, che ga rá o dia em que a mu lher po -
de rá in te grar a Su pre ma Cor te de Jus ti ça do nos so
País. Re cen te men te, com mu i to tra ba lho e com um
gran de lobby jun to ao Con gres so Na ci o nal, as mu -
lhe res con gres sis tas con se gui ram sen si bi li zar o Pre -
si den te da Re pú bli ca e os pró pri os par la men ta res a
apro va rem a no me a ção de duas mu lhe res para in te -
gra rem o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça do País. Con tu -
do, o fato con cre to é que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
ao lon go de toda a sua his tó ria, ja ma is teve uma in te -
gran te mu lher, e cre io que tão cedo não terá. Di zer
que não exis te pre con ce i to é uma fa lá cia; o pre con ce -
i to exis te.

Será que não se re co nhe ce, nas mu lhe res ju ris -
tas do nos so País, ca pa ci da de, re pu ta ção ili ba da, to -
dos os con di ci o nan tes para que elas pos sam in te grar
a Cor te su pre ma do nos so País? Será que há dú vi das 
so bre a ca pa ci da de da mu lher? Será que há dú vi das
so bre a sua sen si bi li da de, que, para mim, é mu i to
mais agu ça da que a dos ho mens?

Enten do, Sr. Pre si den te, que a nos sa pro pos ta
ten de a apres sar um pro ces so que, em si, é na tu ral;
ela pre ten de fa zer com que isso ocor ra de ma ne i ra
mais rá pi da.

As com pa ra ções fe i tas pelo Se na dor Ro ber to Re -
quião não fa zem ne nhum sen ti do para mim, ain da por -
que não se tra ta de es ta be le cer a mes ma pro por ção
como se faz no caso dos de fi ci en tes fí si cos. Isso se ria
algo ab so lu ta men te ir ra ci o nal. Esse caso é bas tan te di -
fe ren te. Ape sar de as mu lhe res se rem a ma i o ria no nos -
so País, tem ha vi do um pre con ce i to per ma nen te con tra
elas, im pos si bi li tan do ou di fi cul tan do que che guem a

ocu par esse es pa ço de po der. Acre di ta mos que essa
nos sa emen da apres sa rá esse pro ces so.

Aqui, no Con gres so Na ci o nal, já se dis se, in clu -
si ve, que essa ma té ria não de ve ria cons tar da Cons ti -
tu i ção bra si le i ra. Ora, da Cons ti tu i ção bra si le i ra cons -
tam tan tas co i sas! A Car ta Mag na é mu da da a cada
mês por este Con gres so Na ci o nal, des de que foi cri a -
da em 1988. Cre io que essa mu dan ça, en tre tan tas
ou tras já fe i tas aqui, tal vez seja uma das mais im por -
tan tes.

De ve mos, in clu si ve, aten tar para o fato de que
não será algo ime di a to, fe i to de hoje para ama nhã. O
que a mi nha emen da pro põe não é que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral te nha o mes mo nú me ro de ho mens
e de mu lhe res. A mi nha emen da pro põe que, como o
car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é vi ta -
lí cio e as va gas são aber tas ape nas quan do um Mi -
nis tro de i xa o car go por apo sen ta do ria com pul só ria,
por mor te ou por re nún cia, ha ven do dois Mi nis tros
que de i xa ram seus car gos e em sen do es sas duas
va gas pre en chi das por dois ho mens, a ter ce i ra vaga
seja des ti na da a uma mu lher. E as sim deve ocor rer
su ces si va men te: se as duas va gas se guin tes fo rem
pre en chi das por mu lhe res, a ter ce i ra de ve rá ser pre -
en chi da por um ho mem. Tal vez, da qui a 30 ou 40
anos, com a mi nha pro pos ta, o Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral ve nha a ter uma pa ri da de en tre ho mens e mu -
lhe res, o que con si de ro ab so lu ta men te jus to, nor mal,
co e ren te e re pre sen ta ti vo em vis ta das for ças da nos -
sa so ci e da de. E di zer que não há di fe ren ças de pen -
sa men to, sen si bi li da de, idéia e sen ti men to en tre ho -
mens e mu lhe res é que rer evi den te men te es con der o
ób vio.

Por tan to, gos ta ria que os Srs. Se na do res aten -
tas sem para essa ma té ria e não se de i xas sem le var
pelo lobby dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, que fa zem crí ti cas ab so lu ta men te igua is às le van -
ta das aqui pelo Se na dor Ro ber to Re quião.

Re gis tra ria ain da, Sr. Pre si den te, um co men tá -
rio da Co mis sá ria da ONU, Srª Mary Ro bin son, que,
re cen te men te, em vi si ta ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, con for me re gis tram to dos os jor na is do nos s o
País, ques ti o nou o Mi nis tro Car los Vel lo so so bre
quan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral terá uma mu lher
em seu qua dro de Mi nis tros. São onze mi nis tros, mais 
de cem anos de his tó ria, e ja ma is o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral con tou com a pre sen ça de uma mu lher. Qu e -
re mos que isso seja pos sí vel. Na ver da de, es ta mos
ten tan do ace le rar um pro ces so na tu ral de con quis ta
de es pa ço pe las mu lhe res bra si le i ras.

208  ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



Espe ro que esta Casa com pre en da essa ques -
tão. Re a fir mo que, se al guns con si de ram que esse
tema não deve es tar pre sen te na Cons ti tu i ção, se ria
in te res san te que ava li as sem as mais de qua ren ta ou
cin qüen ta emen das cons ti tu ci o na is já apro va das.
Mu da mos a Cons ti tu i ção a cada dia e a cada hora,
com te mas mu i to me nos im por tan tes do que esse que 
ora pro po mos.

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

– Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRª HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 

dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, logo no iní cio da apre sen ta ção 
do Se na dor Ade mir Andra de, por quem te nho gran de
res pe i to e con si de ra ção, tam bém le van tei al gu mas
pon de ra ções so bre essa emen da. Entre tan to, de ba te
nes ta Casa pos si bi li tou a re vi são de um dis cur so fe i to
quan do do es ta be le ci men to da po lí ti ca de co tas.

Evi den te men te, essa po lí ti ca – como afir ma o
Se na dor Ro ber to Re quião – aca ba sen do con so li da -
da ou não pela po pu la ção por meio do voto. Esse ar -
gu men to foi uti li za do tam bém na po lí ti ca de co tas por
dois mo ti vos: pri me i ra men te, di zia-se que se as mu -
lhe res cons ti tu íam a ma i o ria da po pu la ção, por que
es ta be le cer ape nas 30% e não 50%? Po rém afir má -
va mos que, à luz de vá ri os mo vi men tos e de po lí ti cas
afir ma ti vas re a li za das no mun do e con for me as re -
gras e as nor mas de ter mi na das na vida co le ti va, qual -
quer um de nós, até o mais sim pló rio ob ser va dor da
ló gi ca for mal, en ten de que ho mens e mu lhe res não
são tra ta dos igual men te pe ran te a so ci e da de.

As cir cuns tân ci as dis pos tas para as mu lhe res –
seja o tra ba lho do més ti co, seja a du pla ou a tri pla jor -
na da de tra ba lho – efe ti va men te não são as mes mas
da que les dos ho mens. Esses da dos não são fru to do
ro man tis mo de al gu mas mu lhe res ou do mo vi men to
fe mi nis ta, mas cons tam ob je ti va men te de to dos os
da dos es ta tís ti cos, das fri as in for ma ções ofi ci a is e do
mapa do tra ba lho. Inclu si ve, mes mo di an te dos ne -
gros ou dos de fi ci en tes fí si cos – que são tam bém par -
te da ”mi no ria“ sem pre re i vin di ca da –, en tre ho mens
ne gros e mu lhe res ne gras, es tas são efe ti va men te
mais me nos pre za das e opri mi das na mes ma so ci e -
da de. Então, exis te cla ra men te uma di fe ren ça nas
nor mas de ter mi na das pela vida em co mu ni da de em
re la ção às mu lhe res.

Sen do fe mi nis ta con vic ta e de fen den do a po lí ti -
ca de co tas, ob vi a men te não voto em qual quer mu -
lher ape nas em vir tu de do seu apa re lho re pro du tor. A
es co lha que fa rei ao dar um voto a uma mu lher ocor re 

em ra zão do pro je to po lí ti co que ela de fen de. Se uma
mu lher fi zer como mu i tos ho mens fa zem, é me lhor
que ela não es te ja no car go. Por exem plo, a Srª Te re -
za Gros si, para mim, não re pre sen ta a re pu ta ção ili -
ba da, o com por ta men to éti co e tam pou co o res pe i to à 
or dem ju rí di ca vi gen te. Eu não vo ta ria nela sim ples -
men te por se tra tar de uma mu lher, so men te pela sua
es tru tu ra aná to mo-fisiológica.

No en tan to, até do pon to de vis ta sim bó li co, dis -
cu ti mos a ne ces si da de de se es ta be le cer um me ca -
nis mo con cre to na lei para ga ran tir que, por meio de
uma ação afir ma ti va – a so ci e da de que re co nhe ce
que ho mens e mu lhe res não são tra ta dos da mes ma
for ma di an te das nor mas vi gen tes – que as mu lhe res
par ti ci pem.

É isso que pen so que a emen da vai fa zer. Evi -
den te que não será qual quer mu lher. Os prin cí pi os
bá si cos que a or dem ju rí di ca vi gen te es ta be le ce para
a par ti ci pa ção das mu lhe res se rão ex tre ma men te
res pe i ta dos, como os dos ho mens tam bém.

É por isso que, em bo ra logo no iní cio eu qui ses -
se vo tar con tra o pro je to, ou até me abs ter des sa dis -
cus são, ago ra vou vo tar fa vo rá vel, Se na dor Ade mir
Andra de. É sim ples men te uma po lí ti ca afir ma ti va, e
não é pos sí vel que não se ache mu lher al gu ma, nas
lis tas e mais lis tas que são fe i tas, que não te nha a re -
pu ta ção ili ba da, a com pe tên cia para as su mir de ter mi -
na dos pos tos que são efe ti va men te pre pa ra dos para
ho mens e mu lhe res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Sen do, hoje, o se gun do dia de dis cus são, em 
pri me i ro tur no, con ti nu a rá na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria a dis cus são da ma té ria, a ser re a li za -
da na ter ça-feira, dia 23.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

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 63, de 1999, ten do como pri me i -
ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que
dá nova re da ção ao in ci so II e à alí nea ”b“
do in ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (apo sen ta do ria ba se a da em pa -
râ me tros etá ri os), ten do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo -
rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que
apre sen ta, com abs ten ções dos Se na do res
Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.
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Trans cor re, hoje, o se gun do dia de dis cus são. 
Dis cus são da pro pos ta em con jun to com as

emen das. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da ma té ria con ti nu a rá na Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, a re a li zar-se na ter -
ça-feira, dia 23.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 6 :

Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 67, de 1999, ten do como pri me i -
ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, que al te ra o Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar -
ti gos que cri am o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za, ten do

Pa re cer sob nº 473, 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 Lú cio Alcân ta ra, ofe re -
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são
em se gun do tur no.

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 da Dia da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ter ça-feira, dia 23, para pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 7 :

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 155, de 1999 (nº 
736/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Clu be de Cam po Belo 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 Cam po Belo,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, com abs -
ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Ro ber to Sa tur ni no e da Se na do ra He lo í sa
He le na.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com abs ten ção do PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re -
cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

  PARECER Nº 504, 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 155, de 1999 (nº 736, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 155, de 1999 (nº
736, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Clu be de
Cam po Belo 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 Cam po
Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Ade mir Andra de – Car los
Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 504, 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.

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2000

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Clu be de Cam po Belo
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
Cam po Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

to s/nº, de 6 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
de “Rá dio Clu be de Cam po Belo 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 Cam po Belo,
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.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sra s e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 8 :

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de 1999 (nº 
27/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Pre si den te Pru den te 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 Pre si den te 
Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 903, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Sra s e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com abs ten ção do PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re -
cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 505, 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 182, de 1999 (nº 27, de
1999 na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de 1999 (nº
27 de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pre -
si den te Pru den te 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 Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. –  Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te -
Ge ral do Melo, Re la tor -  Ade mir Andra de - Car los
Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 505, 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.

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2000

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Pre si den te Pru -
den te 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 Pre si den te Pru den te,
Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 48, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va por
dez, a par tir de 6 de ju lho de 1996, a per mis são ou tor -
ga da a “Rá dio Pre si den te Pru den te 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
Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Re so lu ção nº 30, 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 336, de
2000, Re la tor: Sena dor Ro ber to Sa tur ni no),
que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no, no va lor de qui nhen tos e
qua ren ta e oito mil, tre zen tos e ses sen ta e
um eu ros, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
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Fe de ra ti va do Bra sil e o Kre di tans talt für Wi -
e de ra uf bau – KfW, des ti na do ao fi nan ci a -
men to da par ce la à vis ta de 15% do con tra -
to co mer ci al para im por ta ção de bens e ser -
vi ços a se rem for ne ci dos pela Empre sa
G.U.N.T. Ge rä te bau GmbH, no âm bi to do
Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção
da Infra-Estrutura Aca dê mi ca das Insti tu i -
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi -
ta is Uni ver si tá ri os.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Tem a pa la vra V. Exª.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do dis cu ti a ope ra -
ção de cré di to dos Cor re i os, tive a opor tu ni da de de
adi an tar a dis cus são em re la ção à nova ope ra ção de
cré di to que faz par te de um con jun to de oito em prés ti -
mos, qua tro de les apro va dos no Se na do e que to ta li -
zam cer ca de tre zen tos e cin qüen ta e um mi lhões.

Gos ta ria de su ge rir ao Lí der do Go ver no e aos
Par la men ta res da base de sus ten ta ção para que re ti -
ras sem um de ter mi na do pro je to que está tra mi tan do
na Casa e que es ta be le ce a pri va ti za ção de 25% dos
le i tos dos hos pi ta is uni ver si tá ri os. Esta mos pos si bi li -
tan do ope ra ções de cré di to no va lor de mais de tre -
zen tos e cin qüen ta mi lhões para os hos pi ta is uni ver si -
tá ri os, em bo ra não te nha mos tido ain da a res pos ta de 
re que ri men to que apre sen ta mos para sa ber como é
que vai ser usa do, qua is os hos pi ta is uni ver si tá ri os.
Enfim, o de ta lha men to da uti li za ção des ses re cur sos. 

Tam bém foi apro va da na Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pro va vel men te, será
apro va da na Casa a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal que tra ta do se tor sa ú de, o que sig ni fi ca rá mais re -
cur sos para ele. Assim , po der-se-á es ta be le cer pela
re so lu ti vi da de e ma i or efi cá cia da rede bá si ca de sa ú -
de e cri ar me nos pro ble mas efe ti vos que são cri a dos
pe los hos pi ta is uni ver si tá ri os que, mu i tas ve zes, são
obri ga dos a dar con ta da pres ta ção de um ser vi ço
que de ve ria ser fe i to pela rede bá si ca de sa ú de, pela
rede es ta du al ou mu ni ci pal. Su gi ro que, como es ta -
mos apro van do mais e mais ope ra ções de cré di to no
va lor de tre zen tos e cin qüen ta e um mi lhões, se pos -
sa re ti rar a tra mi ta ção, nes ta Casa, do pro je to de lei

que es ta be le ce a pri va ti za ção de 25% dos le i tos dos
hos pi ta is uni ver si tá ri os.

O Blo co está li be ra do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Em vo ta ção o pro je 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 ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Esgo ta 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 para o Pro je to de Re so lu -
ção nº 30, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

  PARECER Nº 506, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 30, de 2000.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal 
do Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2000, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor de EUR 548.361,00(qui nhen tos e qua ren ta e
oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros), de prin ci -
pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra tia do Bra sil e o Kre di -
tans talf für Wi e de ra uf bau – KFW, des ti na do ao fi nan -
ci a men to da par ce la à vis ta de 15% (quin ze por cen -
to) do con tra to co mer ci al para im por ta ção de bens e
ser vi ços a se rem for ne ci dos pela em pre sa G.U.N.T.
Ge ra te bau GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de Mo der -
ni za ção e Con so li da ção da Infra-estrutura Aca dê mi ca  
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi -
ta is Uni ver si tá ri os.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ca los
Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECERNº 506, DE 2000

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e eu         
,Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi -
men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº   , DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, no va lor de EUR
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548.361,00 (qui nhen tos e qua ren ta  e oito 
mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros), de
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Kre di tans talf für Wi e de ra uf -
bau – KfW, des ti na do ao fi nan ci a men to
da par ce la à vis ta de 15% (quin ze por
cen to) do con tra to co mer ci al para im por -
ta ção de bens e ser vi ços a se rem for ne -
ci dos pela em pre sa G.U.N.T. Ge rä te bau
GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de Mo -
der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-estrutura Aca dê mi ca das Insti tu i -
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos -
pi ta is Uni ver si tá ri os.

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, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e da 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, a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no com o Kre di tans talf für Wi e -
de ra uf bau – KfW, no va lor de EUR 548.361,00 (qui -
nhen tos  e qua ren ta e oito mil, tre zen tos e ses sen ta e
um eu ros), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Kre di tans talf für Wi e de ra uf bau – KfW

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos nes te ar -
ti go se rão uti li za dos no fi nan ci a men to da par ce la à
vis ta de 15% (quin ze por cen to) do con tra to co mer ci al 
para im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem for ne ci -
dos pela em pre sa GUNT Ge rä te bau CmbH, no âm bi -
to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-estrutura Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Art. 2º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to de
que tra ta esta Re so lu ção é con di ci o na da à exis tên cia
de pré via do ta ção or ça men tá ria e ao cum pri men to
dos li mi tes es ta be le ci dos para a mo vi men ta ção e o
em pe nho das mo vi men ta ções e pa ga men to das des -
pe sas, con for me ates ta do pela Co mis são de Con tro le 
e Ges tão Fis cal – CCF.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
2º 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: EUR548.361,00 (qui nhen -
tos e qua ren ta e oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um
eu ros);

II – ob je ti vo: fi nan ci a men to da par ce la à vis ta de
15% (quin ze por cen to) do va lor dos bens;

III – de sem bol so: até 31 de de zem bro de 2000,
po den do  ser pror ro ga do;

IV – pra zo: apro xi ma da men te oi ten ta e qua tro
me ses;

V – ca rên cia: seis, me ses, a par tir da con so li da -
ção dos de sem bol sos:

VI – ju ros: a uma taxa igual a Eu ri bor – seis me -
ses, acres ci da de uma mar gem de 2,25% a.a. (dois
in te i ros e vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano),
se mes tral men te ven ci dos, so bre o sal do de ve dor do
prin ci pal, in cor ri dos após cada de sem bol so;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,25% a.a.
(vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do do em prés ti mo, de vi do a
par tir da data de as si na tu ra do Con tra to;

VIII – co mis são de ad mi nis tra ção: 1% (um por
cen to) flat so bre o va lor da ope ra ção;

IX – des pe sas ge ra is: as ra zoá ve is, me di an te
com pro va ção, in clu in do des pe sas com pre pa ra ção,
ne go ci a ção, as si na tu ra, exe cu ção e acom pa nha men -
to do Con tra to, li mi ta das a 0,1% (um dé ci mo por cen -
to) do va lor da ope ra ção;

X – ju ros de mora: Eu ri bor acres ci da de 1,50% 
a.a. (um in te i ro e cin qüen ta cen té si mos por cen to ao
ano);

XI – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: amor ti za da em ca tor ze par ce las

se mes tra is, con se cu ti vas, apro xi ma da men te igua is, a 
pri me i ra em 28 de fe ve re i ro de 2001;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos;
c) da co mis são  de com pro mis so: tri mes tral men -

te ven ci da, a par tir da as si na tu ra do Con tra to;
d) da co mis são de ad mi nis tra ção: após a apro -

va ção do ROF, po rém, no má xi mo, ses sen ta dias
após a as si na tu ra do Con tra to;

e) das des pe sas ge ra is: após a apro va ção do
ROF, me di an te com pro va ção.

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 do 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.

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 Ca sil do
Mal da ner.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 279, 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 à re da ção fi -
nal do Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2000, que au to -
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ir za a União a con tra tra ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor de qui nhen tos e qua ren ta e oito mil, tre zen tos 
e ses sen ta e um eu ros, de prin ci pal, en tre a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Kre di tans talt für Wi e de ra -
uf bau – KfW, des ti na da ao fi nan ci a men to da par ce la
à vis ta de 15% do con tra to co mer ci al para im por ta ção 
de bens e ser vi ços a se rem for ne ci dos pela em pre sa
GUNT Ge rä te bau GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de
Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-estrutura Aca -
dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – Ade -
mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 280, 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 Dr. Eli -
el Mar tins, Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do
Esta do da Ba hia e ex-Deputado e ex-Presidente da
Assem bléia Le gis la ti va do Esa do da Ba hia:

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;
c) apre sen ta ção de con do lên ci as ao Tri bu nal de 

Con tas do Esta do da Ba hia.
Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – Pa u lo

Sou to – Anto nio Car los Ma ga lhães.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Sou to, para
en ca mi nhar.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ba hia re al men te teve
uma per da ex pres si va, na se ma na pas sa da, com o
fa le ci men to do Con se lhe i ro Eli el Mar tins, do Tri bu nal
de Con tas do Esta do da Ba hia. Ele foi De pu ta do Esta -
du al; Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va; ocu pou,
tem po ra ri a men te, o Go ver no do Esta do; e for mou, ao
lado de ou tros De pu ta dos, como Luiz Edu ar do, Luiz
Ca bral e o atu al Go ver na dor Cé sar Bor ges, uma das
mais des ta ca das ban ca das que a Assem bléia Le gis -
la ti va da Ba hia já teve, e, por isso mes mo, a sua mor -
te foi ex tre ma men te sen ti da tan to no meio po lí ti co
como na so ci e da de em ge ral. 

Por isso, so li ci to aqui as ho me na gens de pra xe
des te Se na do para a fa mí lia, fa zen do com que es ses
vo tos che guem ao Esta do da Ba hia e tam bém ao Tri -
bu nal de Con tas, de mons tra do não ape nas o nos so
sen ti men to, mas o sen ti men to dos seus ami gos, do
nos so povo, pela mor te do De pu ta do Eli el Mar tins.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Eu gos ta ria, tam bém, de se cun dar as pa la -
vras do Se na dor Pa u lo Sou to quan do de sa pa re ce na
Ba hia um vul to im por tan te no Di re i to e so bre tu do na
po lí ti ca do Esta do.

O ex-Deputado e ex-Conselheiro Eli el Mar tins
foi, sem dú vi da, das me lho res fi gu ras da re cen te po lí -
ti ca na Ba hia, exer cen do os car gos ci ta dos pelo Se -
na dor Pa u lo Sou to, e se so bres sa ía sem pre pelo es -
pí ri to pú bli co e so bre tu do por sua in te li gên cia em en -
con trar so lu ção para os pro ble mas po lí ti cos.

Esta va no ex te ri or quan do sou be de seu fa le ci -
men to. E ago ra, atra vés das pa la vras, que subs cre vo
tam bém, do Se na dor Pa u lo Sou to, acho que o Se na -
do da Re pú bli ca deve ma ni fes tar-se, como vai se ma -
ni fes tar, em so li da ri e da de à fa mí lia, à po lí ti ca ba i a na,
ao Go ver no do Esta do e ao Tri bu nal de Con tas pelo
pas sa men to de Eli el Mar tins. Po dem os Srs. Se na do -
res se con ven ce rem tran qüi la men te de que esta é
uma ho me na gem jus ta, por que foi um ho mem de
bem, dig no e que vai fa zer fal ta à po lí ti ca do Esta do e,
prin ci pal men te, ao Tri bu nal de Con tas, onde suas lu -
zes ilu mi na vam mu i tos vo tos dos con se lhe i ros.

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.
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Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 507, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 206, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor José Edu ar do Du tra, re quer, nos ter -
mos re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Fa -
zen da, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for -
ma ções:

1 – To das as ope ra ções de com pra e ven da de
tí tu los emi ti dos pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pa u -
lo re gis tra dos no CETIP re a li za das pelo Ban co do
Bra sil des de 1995, em seu nome ou em nome de ter -
ce i ro ou que, nes te pe río do, per ma ne ce ram na car te -
ria do ban co sob cus tó dia.

2 – Os no mes das pes so as fí si cas e ju rí di cas
de ten to ras, em 1º de ju lho de 1997, das Le tras Fi nan -
ce i ras do Te sou ro do Mu ni cí pio de São Pa u lo
(LFTMSP) au to ri za das pela Re so lu ção nº 85/94, do
Se na do Fe de ral, ou de ten to ras de tí tu los emi ti dos na
data de ven ci men to des tes, para sua ro la gem, bem
como a quan ti da de de tí tu los de pro pri e da de das pes -
so as fí si cas e ju rí di cas re la ci o na das.

3 – A quan ti da de de tí tu los ci ta dos no item an te -
ri or que ain da não ti nha sido co mer ci a li za da até 1º de
ju lho de 1997 e en con tra va-se no Fun do de Li qui dez
da Pre fe i tu ra de São Pa u lo ou sob cus tó dia do
BANESPA ou do Ban co do Bra sil.

4 – As da tas de ro la gem dos tí tu los emi ti dos
pela Pre fe i tu ra de São Pa u lo em de cor rên cia da Re -
so lu ção nº 85/94, a quan ti da de e o va lor das emis -
sões.

5 – A quan ti da de de tí tu los da Pre fe i tu ra de São
Pa u lo re gis tra dos no CETIP e ven ci dos após a pu bli -
ca ção da Re so lu ção nº 78/98, do Se na do Fe de ral até
ja ne i ro de 2000, data de ven ci men to, va lor de face,
de ten tor des ses tí tu los na data de ven ci men to e nú -
me ro da Re so lu ção do Se na do Fe de ral que au to ri zou 
sua ro la gem.

6 – Como es tão clas si fi ca dos os tí tu los da Pre -
fe i tu ra que en con tram-se na car te i ra do Ban co do
Bra sil ou cus to di a dos por este ban co no mês de ja ne i -
ro de 2000; as nor mas do Ban co Cen tral para cré di tos 

as sim clas si fi ca dos; as ações ado ta das pelo Ban c o
do Bra sil para cum prir as nor mas do Ban co Cen tral no 
que se re fe re à clas si fi ca ção e ao ven ci men to dos tí -
tu los du ran te o pe río do em que o Ban co do Bra sil foi
de ten tor dos mes mos?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 206,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo .

  PARECER Nº 508, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 207, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy, re quer, nos ter mos
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Fa zen -
da, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for ma -
ções:

1 – Qu a is as ra zões que fun da men ta ram a de ci -
são do Mi nis té rio da Fa zen da e do Ban co Cen tral de
não au to ri zar, até o pre sen te mo men to, o Go ver no
ca ta ri en se a can ce lar as Le tras Fi nan ce i ras do Te -
sou ro de San ta Ca ta ri na – LFTSC, que a CPI dos Pre -
ca tó ri os – re a li za da em 1999 – cons ta tou te rem sido
emi ti das ir re gu lar men te e o Se na do Fe de ral man dou
blo que ar?

2 – Em que ter mos está sen do ela bo ra do o con -
tra to de fe de ra li za ção e re fi nan ci a men to das le tras Fi -
nan ce i ras do Te sou ro de San ta Ca ta ri na – LFTSC,
que a CPI dos Pre ca tó ri os cons ta tou te rem sido emi ti -
das ir re gu lar men te e o Se na do Fe de ral man dou blo -
que ar?

3 – O Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na –
BESC, já en ca mi nhou ao Ban co Cen tral os ba lan ços
re la ti vos ao exer cí cio de 1998 e 1999? O Ban co Cen -
tral já apro vou os ci ta dos ba lan ços? Se não hou v e
apro va ção, qua is os mo ti vos? Se hou ve apro va ção,
por que não fo ram pu bli ca dos?
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4 – O Ban co Cen tral está ana li san do con tra to
re a li za do, em se tem bro úl ti mo, en tre o BESC e a Fun -
da ção Insti tu ci o nal de Pes qui sa Con tá be is, atu a ri a is
e Fi nan ce i ras no âm bi to do pro ces so de pri va ti za ção
do ban co, bem como a pro pos ta de re no va ção em
cur so? Os cus tos de cor ren tes des te con tra to es tão
in clu í dos en tre os itens de des pe sa cons tan tes do
em prés ti mo fe i to pela União ao Esta do para apo i ar a
pri va ti za ção do BESC?

5 – Qu a is os in te gran tes do Con se lho Fis cal, do
Con se lho de Admi nis tra ção e da Di re to ria do Ban c o
San tan der e do Ban co Bo za no Si mon sen nos úl ti mos
cin co anos? Qu a is ban cos já se ma ni fes ta ram for mal -
men te ou in for mal men te como in te res sa dos em ad -
qui rir o BESC?

6 – O Go ver no do Esta do de San ta Ca ta ri na fez
qual quer so li ci ta ção à este Mi nis té rio com o ob je ti vo
de ele var o va lor da dí vi da do Esta do com o IPESC re -
fi nan ci a da pela União em R$300 mi lhões?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 207,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo .

PARECER Nº 509, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 210, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro me ro Jucá, ex põe que: no ti ci ou a
gran de im pren sa que o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al – INSS, pa gou aos Esta dos do Rio de Ja ne i ro,
Ba hia, Pa ra ná, Ser gi pe, Ce a rá, Per nam bu co, Mato
Gros so e Espí ri to San to, e aos mu ni cí pi os de Cam pi -
na Gran de e Ca xi as do Sul, a quan tia de
R$167.700,00 (cen to e ses sen ta e sete mil e se te cen -
tos re a is), de com pen sa ção pre vi den ciá ria de vi da por 
aque la au tar quia àque les Esta dos e Mu ni cí pi os, re fe -
ren te ao pa ga men to das apo sen ta do ri as e pen sões

dos ser vi do res pú bli cos lo ca is, que con tri bu í ram para
INSS, como acer to de con tas com os re gi mes de Pre -
vi dên cia dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Di an te do ex pos to, re quer, nos ter mos re gi men -
ta is, ao Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ca il,
Dr. Wal deck Vi e i ra Orne las, que pres te as se guin tes
in for ma ções:

1 – Qual o va lor to tal a ser re pas sa do pela com -
pen sa ção pre vi den ciá ria ci ta da?

2 – Qu a is os Esta dos e Mu i cí pi os que já ins ti tu í -
ram re gi mes pre vi den ciá ri os pró pri os e qua is os que
já fo ram be ne fi ci a dos pela Lei nº 9.796/99.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14 de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mos-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 210,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên -
cia e Assis tên cia So ci al.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.

PARECER Nº 510, DE 2000
(Da Mesa do Se an do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 212, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ade mir Andra de, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
quer, ou vi da a Mesa Di re to ra, se jam so li ci ta das ao Mi -
nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Dr. Fer nan do Be zer ra,
a in te gra dos es tu dos pre li mi na res so bre a união das
ba ci as dos rios São Fran cis co e To can tins.

É o re la tó rio

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi lif da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta-nos fa vo ra vel men te
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ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 212, de
2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção
Na ci o nal.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.

PARECER Nº 511, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 

Re que ri men to nº 213, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I - Re la tó rio

O Se na dor Ade mir Andra de, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a e
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
quer, ou vi da a Mesa Di re to ra, se jam so li ci ta das ao Mi -
nis tro do Meio Ambi en te, Dr. José Sar ney Fi lho, a ín -
te gra dos es tu dos pre li mi na res so bre os im pac tos
am bi en ta is que tra ria a trans fe rên cia de águas do rio
To can tins para o São Fran cis co.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas  de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 213,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Meio
Ambi en te.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor  – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.  

PARECER Nº 512, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 227-A, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros, após a se guin te
ex po si ção:

“Di an te da aná li se imi nen te pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral do pa re cer
do ilus tre Se na dor Bel lo Par ga, so bre o Ofí cio ”S" de
nº 24, de 2000 (Ofí cio Exter no nº 1.153, de

18-4-2000, na ori gem), que en ca mi nha ao Se na a do
Fe de ral ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral acer ca da
ope ra ção de cré di to do Esta do de Ala go as, vi san do à
ex tin ção do Pro du ban e à cri a ção de Agên cia de Fo -
men to da que le Esta do", re quer, nos ter mos dos arts.
216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis tro da Fa zen -
da, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for ma -
ções:

1 – Qu a is fo ram os cre do res, pes so as fí si cas e
ju rí di cas que se ha bi li ta ram no pro ces so de li qui da -
ção ex tra ju di ci al do Pro du ban?

2 – Que se jam es pe ci fi ca dos os va lo res dos cré -
di tos re cla ma dos pe los cre do res ha bi li ta dos.

3 – Qual o mon tan te do pas si vo tra ba lhis ta do
Pro du ban?

4 – Que se jam es pe ci fi ca dos os ati vos que in te -
gram a mas sa li qui da da do Pro du ban que se rão ad -
qui ri dos com o cré di to de R$423.250.000,00 (qua tro -
cen tos e vin te e três mi lhões du zen tos e cin qüen ta mil 
re a is) a se rem li be ra dos pela União.

5 – Que se jam es pe ci fi ca das qua is são as ope -
ra ções in ter fi nan ce i ras a se rem li qui da das com o cré -
di to de R$373.526.000,00 (tre zen tos e se ten ta e três
mi lhões, qui nhen tos e vin te e seis mil re a is) a se rem
li be ra dos pela União.

6 – Que seja es pe ci fi ca do o qua dro de cre do res
do Pro du ban, ha bi li ta dos no pro ces so ex tra ju di ci al de 
li qui da ção.

7 – O qua dro de cre do res ha bi li ta dos do Pro du -
ban foi pu bli ca do em que data e em qua is ve í cu los?

8 – O que mo ti vou a ele va ção da dí vi da do Pro -
du ban, de R$22.000.000,00 (vin te e dois mi lhões de
re a is) para mais de R$400.000.000,00 (qua tro cen tos
mi lhões de re a is)? Nes sa dí vi da, o que é prin ci pal e o
que são en car gos?

9 – Por qual mo ti vo a Agên cia de Fo men to do
Esta do de Go iás tem re cur sos da or dem de
R$60.000.000,00 (ses sen ta mi lhões de re a is) e Ala -
go as ape nas R$4.000.000,00 (qua tro mi lhões de re a -
is) para o mes mo fim?

É o re la tó rio

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mi nis si bi li da -
de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes to-nos fa vo ra vel men te
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ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 227-A, de
2000, ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Co e lho.

  PARECER Nº 513 DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o

Re que ri men to nº 247, de 2000)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy re quer, nos ter mos
re gi men ta is, ao Mi nis tro da Fa zen da, Dr. Pe dro Sam -
pa io Ma lan, as se guin tes in for ma ções:

1 – A re la ção das dí vi das mu ni ci pa is re fi nan ci a -
das pela União com base na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 37, de 1999, es pe ci fi can do: Mu ni cí pio;
Esta do; va lor to tal do con tra to fir ma do; e des cri ção de 
cada dí vi da con so li da da e re fi nan ci a da.

2 – Re la ção das ope ra ções de cré di to re a li za -
das en tre ban cos ofi ci a is fe de ra is e Mu ni cí pi os e/ou
em pre sas mu ni ci pa is, des de 1º de mar ço de 2000 até
a pu bli ca ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, es -
pe ci fi can do: o ban co ofi ci al; o Mu ni cí pio; o va lor, a
des ti na ção e as con di ções da ope ra ção; a data do pe -
di do, a data de apro va ção da ope ra ção e a data de li -
be ra ção dos re cur sos.

3 – As ope ra ções de Ante ci pa ção de Re ce i tas
Orça men tá ri as re a li za das nes te ano por Esta dos e
Mu ni cí pi os e suas em pre sas, au tar qui as e ór gãos de 
ad mi nis tra ção in di re ta, in clu si ve as ope ra ções de an -
te ci pa ção de ro yal ti es e par ti ci pa ções pre vis tas no
art. 20, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções e au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 247, de 2000,
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.

 PARECER Nº 514, DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem n º
109, de 2000 (Nº 625/2000, na ori gem), do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, sub me -
ten do à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, o
nome do Se nhor  João Ba tis ta Bri to Pe re -
i ra, para com por Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, nos ter mos do Arti go 111, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de maio de
2000, apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor  Se na dor Ber nar do Ca bral (em ane xo ao Pa re -
cer), so bre a Me sa gem nº 109, de 2000, do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela Apro va ção da
es co lha do Se nhor João Ba tis ta Bri to Pe re i ra para
exer cer o car go de Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, em vaga  re ser va da a mem bro do Mi nis té rio 
Pú bli co do Tra ba lho, de cor ren te da Apo sen ta do ria do
Mi nis tro Arman do de Bri to.

Sala das Re u niões, 18 de maio de 2000. – José
Agri pi no, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la tor –
José Alen car – Ra mez Te bet _ José Edu ar do Du tra 
– Antonio Car los Va la res – Fran ce li no Pe re i ra –
Ro ber to Re quião – Mo za ril do Ca val can ti – Lú cio
Alcân ta ra – Djal ma Bes sa – Édi son Lo bão – Álva -
ro Dias – Jef fer son Pé res – Ro meu Tuma.   

  RELATÓRIO Nº    , DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem Pe si -
den ci al nº 109, de 2000 (nº 625, de 3-5-00, 
na ori gem), que sub me te à apre ci a ção do 
Se na do Fe de ral o nome do Dou tor João
Ba tis ta Bri to Pe re i ra, para com por o Tri -
bu nal Su pe ri or do Tra ba lho _  TST, no
car go des ti na do a mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho, na vaga de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro Arman do
de Bri to.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da

Men sa gem nº 625, de 2000, sub me te à apre ci a ção do 
Se na do Fe de ral o nome do Dou tor João Ba tis ta Bri to
Pe re i ra para exer cer o car go de Mi nis tro To ga do do
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho _ TST, na vaga des ti na -
da a mem bro do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, de -
cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Arman do de
Bri to.
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O can di da to for mou-se em Di re i to pela Asso ci a -
ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral _ AEUDF, 
em 1981. Con clu iu, em 1984, o Cur so de
Pós-Graduação em Di re i to Pú bli co, com ha bi li ta ção
para o ma gis té rio su pe ri or, pelo Insti tu to de Ciên ci as
So ci a is da Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to 
Fe de ral _ AEUDF. Par ti ci pou do Cur so de Altos Estu -
dos de Po lí ti ca e Estra té gia, mi nis tra do pela Esco la
Su pe ri or de Gu er ra du ran te o ano de 1991, ten do
apre sen ta do a mo no gra fia “O Sin di ca lis mo no Bra sil”. 
Como ou tras ati vi da des aca dê mi cas, cabe men ci o -
nar, além de es tá gi os, a ex tin ção uni ver si tá ria na Uni -
ver si da de de Bra sí lia e na Uni ver si da de Na ci o nal de
Assun ção (Pa ra guai).

O in di ca do exer ceu o ma gis té rio su pe ri or no
Cen tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia (CEUB) e na Asso ci a -
ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral (AEUDF)
em dis ci pli nas per ti nen tes ao Di re i to do Tra ba lho.
Par ti ci pou de ban cas exa mi na do ras de con cur sos pú -
bli cos para Advo ga do da Ter ra cap (como pre si den te
da ban ca) e para Adva ga do da Te le bra sí lia.

Den tre as suas ati vi da des pro fis si na is, exer ceu
a ad vo ca cia pe ran te as Jun tas de Con ci li a ção e Jul -
ga men to de Bra sí lia (Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho _
TRT _ 10ª Re gião e TST). Foi ad vo ga do-consultor de
al gu mas em pre sas, Apro va do em con cur sos pú bli cos 
de pro vas e tí tu los, exer ceu o car go de Pro cu ra dor do
Tra ba lho, ten do sido pro mo vi do, por me re ci men to,
em 1989, para o car go de Sub pro cu ra dor-Geral do
Tra ba lho, que ocu pa da até a pre sen te data.

O can di da to par ti ci pou de al guns con gres sos na 
área do Di re i to do Tra ba lho, apre sen tou al guns tra ba -
lhos nes sa área de es pe ci a li za ção em con gres sos, é
au tor de al guns es tu dos ju rí di cos pú bli ca dos per ti -
nen tes à sua área de atu a ção.

Como con de co ra ções re ce bi das pelo in di ca do,
cons tam de seu cur rí cu lo a Me da lha Co me mo ra ti va
do 40º Ani ver sá rio de Insta la ção da Jus ti ça do Tra ba -
lho no Bra sil, ou tor ga da pelo Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho (TST), em 1981; e a Co men da da Ordem do
Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho, grau Co men da dor,
ofer ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (Con se -
lho da Ordem do Mé ri to Ju di ciáio do Tra ba lho), em
1992.

Tra ta-se, por tan to, de can di da to cu jas ati vi da -
des pro fis si o na is e for ma ção aca dê mi ca o cre den ci -
am ao ple no de sem pe nho do car go para o qual foi in -
di ca do pelo Exmº Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Assim sen do, sub me te mos à apre ci a ção e jul -
ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Dou -
tor João Ba tis ta Bri to Pe re i ra, cons tan te da re fe ri da

men sa gem pre si den ci al, aten den do ao dis pos to no
art. 52, in ci so III, alí nea a, com bi na do com o art. 111,
§ 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para o car go de Mi nis -
tro To ga do do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, em
vaga re ser va da a mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho, de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
Arman do de Bri to.

Sala da Co mis são, _ Ber nar do Ca bral.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa do Se na do apro vou os Re que ri men tos nºs 206,
207, 210, 212, 213, 227-A e 247, de 2000, de au to ria
dos Srs. Se na do res José Edu ar do Du tra, Edu ar do Su -
plicy, Ro me ro Jucá, Ade mir Andra de e Re nan Ca lhe i -
ros, so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra,
em per mu ta com o Se na dor Iris Re zen de.

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, ini ci -
al men te que ro agra de cer ao Se na dor Iris Re zen de,
que mes mo ten do che ga do ao ple ná rio, man te ve a
per mu ta que ha via fe i to co mi go, ra zão pela qual não
usa rei os cin qüen ta mi nu tos. Pre ten dia fa lar de dois
as sun tos, sen do que em um de les fa ria uma aná li se
des se pro ces so de pri va ti za ção da Com pa nhia Vale
do Rio, que cul mi na com a man che te da Fo lha de
S.Pa u lo de hoje: ”Go ver no apo i a rá a tro ca na Vale
com dois bi lhões“. Mas de i xa rei essa aná li se para fa -
zer pos te ri or men te, por que com cer te za gas ta rei mu i -
to tem po.

Qu e ro in for mar a Casa que apre sen tei, hoje, um 
pro je to de lei que es ta be le ce: art. 1º – É re vo ga da a
Lei nº 7.170, de 14 de de zem bro de 1983.

A Lei nº 7.170 é a fa mi ge ra da Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal. É ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel a vi gên cia da 
atu al Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. Com efe i to, essa le -
gis la ção pe nal ex tra va gan te foi ela bo ra da em ple no
re gi me au to ri tá rio mi li tar.

Den tre seus dis po si ti vos lê-se, a tí tu lo de ilus tra -
ção, a fi xa ção da pena de re clu são para quem, com
em pre go de vi o lên cia ou gra ve ame a ça, ten tas se mu -
dar o re gi me vi gen te, isto é, quem, exer cen do le gí ti -
mo di re i to de re sis tên cia à di ta du ra, como nos en si na
o ilus tre ju ris ta Arthur Ma cha do Pa u pé rio, pro pug nas -
se a der ru ba da da Di ta du ra, por me i os que a pró pria
Di ta du ra con si de ras se gra ve ame a ça, po de ria ser
con de na do à pena pri va ti va de li ber da de de até 15
anos.
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É la men tá vel que a lei ve nha sen do con si de ra da 
re cep ci o na da pela or dem ju rí di ca es ta be le ci da após
a pro mul ga ção do Cons ti tu i ção de 1988. Urge novo
tra ta men to da de fe sa do Esta do De mo crá ti co de Di re -
i to, o que deve ser fe i to no bojo da am pla re for ma do
Có di go Pe nal, ora em fase de es tu do no Mi nis té rio da
Jus ti ça.

Vale re cor dar que por oca sião da de li be ra ção a
cer ca da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal ora vi gor, Pro je to 
de Lei nº 17, de 1983, o en tão Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so as si nou voto em se pa ra do de fen -
den do a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e a
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da so be ra -
nia na ci o nal, do fun ci o na men to dos Po de res, das ins -
ti tu i ções de mo crá ti cas do País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço
ques tão de ler o voto em se pa ra do apre sen ta do pelo
De pu ta do João Gil ber to, De pu ta do Sér gio Mu ri lo, De -
pu ta do Dan te de Oli ve i ra, Se na dor Fer nan do Hen ri -
que Car do so, Se na dor Gas tão Mül ler e De pu ta do Ti -
dei de Lima, apre sen ta do por oca sião da dis cus são
do Pro je to de Lei nº 17, de 1983.

So li ci to que este voto em se pa ra do e meu pro -
nun ci a men to se jam ane xa dos ao pro ces so do re fe ri -
do pro je to como par te da jus ti fi ca ti va do mes mo.

Voto em se pa ra do as si na do pe los Par la men ta -
res an te ri or men te ci ta dos:

Sob apre ci a ção do Con gres so Na ci o -
nal o Pro je to de Lei nº 17, de 1983, que de -
fi ne os cri mes con tra a se gu ran ça na ci o nal,
a or dem po lí ti ca e so ci al e es ta be le ce seu
pro ces so e jul ga men to.

Ca be-nos ma ni fes tar que os Par ti dos
de Opo si ção – PMDB, PT PDT – têm po si -
ção de fi ni da so bre o as sun to: a de que os
cri mes con tra a se gu ran ça de Esta do e con -
tra as Insti tu i ções De mo crá ti cas de vam ser
pre vis tos na le gis la ção or di ná ria – Có di go
Pe nal e o Có di go Pe nal Mi li tar, este so men -
te para os fa tos que en vol vam ins ta la ções
ou in te res ses mi li ta res no País.

A exis tên cia de uma Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal apre sen ta-se como uma ex ce ção
em ba sa da em mo ti va ções po lí ti cas e se ri a -
men te com pro me ti da pela ins pi ra ção da Dou -
tri na de Se gu ran ça Na ci o nal, ide o lo gia ali e ní -
ge na, in ter na ci o na li za do ra de in te res ses na ci -
o na is e, in fe liz men te, as su mi da por seg men -
tos de opi nião e do es ta men to na ci o nal que
nos úl ti mos anos es ti ve ram no Po der.

So mos, pois, pela re vo ga ção da Lei de 
Se gu ran ça Na ci o nal e a pre vi são de ins tru -
men tos le ga is pro te to res da So be ra nia Na ci -
o nal, do fun ci o na men to do Po de res, das
ins ti tu i ções de mo crá ti cas no cor po das leis
pe na is co di fi ca das do País.

A vi são é exa ta men te igual a que te nho e que apre -
sen to no meu pro je to de re vo ga ção da Lei nº 7.170.

Ou tra gra ve ex cep ci o na li da de da lei e
do atu al or de na men to ju rí di co bra si le i ro, in -
clusive cons ti tu ci o nal, é sub me ter o ci da dão,
o ci vil, a jul ga men to na Jus ti ça Mi li tar por de -
li tos ou fa tos que nada têm a ver com as ins -
ta la ções, in te res ses e ser vi ços mi li ta res. 

Esta pre vi são cons ti tu ci o nal e le gal,
ain da man ti da, tem sido ins tru men to para
agra var o as pec to po lí ti co, ide o ló gi co e ex -
cep ci o nal da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal.

Ve mos, igual men te, no tex to, a ma nu -
ten ção de mu i tos dis po si ti vos con tra os qua -
is le van ta-se a opi nião ju rí di ca do País e so -
bre os qua is ma ni fes ta mos di ver gên cia.

Qu e re mos, to da via, re gis trar que o
pro je to en vi a do pelo Go ver no e as emen das 
aco lhi das pelo ilus tre Re la tor re pre sen tam
um pas so em re la ção ao que te mos hoje no
País como Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. Pas -
so de al gu ma sig ni fi ca ção, a s sim re ce bi do
na cons ciên cia ju rí di ca e po lí ti ca da Na ção.

Os Par ti dos de Opo si ção apre sen ta -
ram subs ti tu ti vos e emen das, na bus ca de
aper fe i ço ar o tex to. Ti ve ram pou ca aco lhi da
em re la ção ao que apre sen ta ram, ape sar
dos es for ços do ilus tre Re la tor em dis cu tir
com seu Par ti do e com o Go ver no as pro -
pos tas opo si ci o nis tas.

Há um im pe ra ti vo, já acen tu a do pe las
li de ran ças opo si ci o nis tas, de ace le rar a tra -
mi ta ção do pro je to de lei em es tu do, para
que o lon go re ces so par la men tar, de de -
zem bro a mar ço, não adie a de ci são so bre
re du ções de pena a be ne fí cio a pro ces sa -
dos ou con de na dos.

É com esse dis cer ni men to que vo ta -
mos, com res tri ções na for ma des te voto em 
se pa ra do, o pa re cer do re la tor, res sal va dos
os des ta ques apre sen ta dos para apre ci a ção 
de emen das.

O Voto em Se pa ra do, apre sen ta do pe los Par la -
men ta res que já ci tei, era a fa vor do Pro je to de Lei nº
1.783, com as res sal vas e com as emen das, por con -
si de rar que, na oca sião – ou seja, em 1983 – o re fe ri -
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do Pro je to de Lei sig ni fi ca va um avan ço em re la ção à
le gis la ção exis ten te, le gis la ção essa fe i ta num dos
pe río dos mais du ros da di ta du ra mi li tar.

Ora, na oca sião, o Se na dor Fer nan do Hen ri que
Car do so, o en tão De pu ta do Dan te de Oli ve i ra, João
Gil ber to, Sér gio Mu ri lo, Se na dor Gas tão Mül ler e De -
pu ta do Ti dei de Lima apre sen ta ram um voto em se pa -
ra do jus ti fi can do o seu voto fa vo rá vel ao Pro je to de
Lei nº 17, que ins ti tu iu a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal,
por con si de rá-lo uma avan ço. Mas já di zi am, no seu
voto em se pa ra do, que eram ”pela re vo ga ção da Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal e a pre vi são de ins tru men tos
le ga is pro te to res da so be ra nia na ci o nal, do fun ci o na -
men to dos Po de res, das ins ti tu i ções de mo crá ti cas,
no cor po das leis pe na is mo di fi ca das no País“. Se
isso era avan ço em 1983, é inad mis sí vel que per ma -
ne ça em vi gor a Lei nº 7.170, de 1983.

É ne ces sá rio tor nar re a li da de o voto em se pa ra -
do do en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, ou 
seja, a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e a
ins ti tu i ção, no cor po das leis pe na is co di fi ca das do
País, dos ins tru men tos ne ces sá ri os à de fe sa da na -
ção bra si le i ra e da sua so be ra nia.

Não adi an ta o Mi nis tro da Jus ti ça di zer que foi
um ab sur do en qua drar os lí de res do Mo vi men to dos
Sem-Terra na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, pois a lei
ain da exis te. Não adi an ta con ti nu a rem as boas in ten -
ções do pro nun ci a men tos das au to ri da des des te
País, re pre en den do aque les que uti li za ram uma lei vi -
gen te para en qua drar ma ni fes ta ções pú bli cas! Exis -
te, no Mi nis té rio da Jus ti ça, um am plo pro je to de re -
for mu la ção do Có di go Pe nal Bra si le i ro, em que de ve -
ri am es tar – como dis se, em 1983, o en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so – es ses dis po si ti vos
para de fen der a se gu ran ça na ci o nal em vez de pro cu -
rar trans plan tar por os mo se a se gu ran ça de al gu mas
au to ri da des, se gu ran ça do Pre si den te da Re pú bli ca
ou se gu ran ça de quem quer que seja como Se gu ran -
ça Na ci o nal. 

É inad mis sí vel que per ma ne ça, mes mo com
esse dis cur so, a atu al Lei de Se gu ran ça Na ci o nal.
Po der-se-á di zer que tem de ha ver al gum dis po si ti vo
que pre ser ve a se gu ran ça. Con cor do ple na men te,
con cor do nos ter mos em que se ma ni fes tou, no voto
em se pa ra do, o en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que
Car do so. Nun ca é de ma is re pe tir suas pa la vras: ”...a
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da So be -
ra nia Na ci o nal, do fun ci o na men to dos Po de res, das
ins ti tu i ções de mo crá ti cas no cor po das leis pe na is co -
di fi ca das do País“. 

É com esse en ten di men to que apre sen ta mos o
pro je to de re vo ga ção pura e sim ples da lei nº 7.170.
Espe ra mos que, a par tir do mo men to em que o Se na -
do se dis pu ser a dis cu tir o pro je to, isso sir va como
ins tru men to para for çar o Mi nis té rio da Jus ti ça a agi li -
zar o pro ces so de re for mu la ção do Có di go Pe nal, que 
está lá há al gum tem po e que re ú ne vá ri os ju ris tas,
mas cuja tra mi ta ção está atra sa da. Enquan to isso,
con ti nua vi gen do a dra co ni a na Lei de Se gu ran ça Na -
ci o nal, a qual pode con ti nu ar sen do uti li za da para en -
qua drar Li de ran ças po pu la res que se ma ni fes tam. 

Este, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é o
nos so pro je to, o qual – re i te ra mos – en qua dra-se
den tro exa ta men te do voto em se pa ra do apre sen tan -
do em 1983 por vá ri os Par la men ta res, en tre os qua is
o en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Ou tro dia, quan do ci tei aqui um tre cho do dis cur -
so do Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so re la ti vo
ao sa lá rio mí ni mo, o Se na dor Pe dro Si mon pro tes tou
– ló gi co que com a iro nia que lhe é pe cu li ar – que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so já ha via ape -
la do para todo mun do que es que ces sem o que Sua
Exce lên cia dis se ou es cre veu. Mas os Ana is do Se na -
do es tão aí para pre ser var para a pos te ri da de as boas 
idéi as, as boas opi niões, as boas ca u sas. O voto em
se pa ra do apre sen ta do pelo De pu ta do João Gil ber to,
De pu ta do Sér gio Mu ri lo, De pu ta do Dan te de Oli ve i ra,
Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, Se na dor Gas -
tão Mül ler e De pu ta do Ti dei de Lima é um exem plo de
boas idéi as e boas ca u sas. 

Por isso fiz – e faço – ques tão que Sua Exce lên -
cia acom pa nhe a jus ti fi ca ti va do meu pro je to re vo gan -
do a fa mi ge ra da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. A par tir
do mo men to em que es ses ins tru men tos de de fe sa
da se gu ran ça na ci o nal es te jam in clu í dos nas leis pe -
na is co di fi ca das no País – e não em uma lei de ex ce -
ção como con ti nua sen do a lei de 1983 – aí sim, nós
po de re mos di zer que o Bra sil está ca mi nhan do para a 
de mo cra cia.

Espe ro, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, que
esse pro je to pos si bi li te ao me nos um de ba te a res pe i -
to do tema e a agi li za ção do es tu do que está no Mi nis -
té rio da Jus ti ça para que a Lei seja re vo ga da.

Assi no em ba i xo. Con cor do ple na men te com as
pa la vras do en tão Se na dor Fer nan do Car do so, apre -
sen ta das em voto em se pa ra do em 1983. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.
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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, on tem, a Câ ma ra dos
De pu ta dos apro vou uma ma té ria que con si de ro uma
das mais im por tan tes nes te mo men to em que se de -
ba te o de sem pre go no País. Re fi ro-me à emen da de
mi nha au to ria, que ha via sido apro va da aqui no Se na -
do no iní cio des te ano em duas vo ta ções, e, na Câ ma -
ra, tam bém em duas vo ta ções, per mi tin do que os tra -
ba lha do res ru ra is pas sem a ter os mes mos di re i tos
que os tra ba lha do res ur ba nos quan to ao pra zo de
pres cri ção das ações tra ba lhis tas.

Ocor re que a Cons ti tu i ção de 1988 de ter mi nou
que os tra ba lha do res ru ra is, di fe ren te men te dos ur ba -
nos, ti ves sem dois anos para en trar com ação tra ba -
lhis ta, mas não de ter mi nou o pra zo de pres cri ção.
Com isso, ge rou-se no País dois pro ble mas mu i to
gra ves. Em pri me i ro lu gar, uma in dús tria de ações tra -
ba lhis tas mo vi das, mu i tas ve zes, por ad vo ga dos
ines cru pu lo sos. Essa mes ma in dús tria de ações tra -
ba lhis tas ge rou o se gun do pro ble ma, que é o mais
gra ve, o de sem pre go no cam po, por que os em pre ga -
do res, te me ro sos des sas ações, aca ba ram por pre fe -
rir dar em pre go even tu al, con tra tar o tra ba lha dor vo -
lan te, cri an do a fi gu ra do bóia-fria em nos so País.
Essa emen da foi, sem ne nhu ma dú vi da, a ma i or ca u -
sa do enor me cres ci men to do nú me ro de bói as-frias
em nos so País.

A opor tu ni da de de cor ri gir essa si tu a ção ago ra é 
mu i to im por tan te. Te nho cer te za de que aque les que
ca mi nham nos Mu ni cí pi os do in te ri or dos seus Esta -
dos, prin ci pal men te nos pe que nos, e as sis tem ao es -
pe tá cu lo de plo rá vel do de sem pre go  pes so as nas cal -
ça das, nas ruas des sas ci da des, sem te rem o que fa -
zer, pes so as que ou tro ra mo ra ram numa co lô nia de
uma fa zen da e eram em pre ga dos per ma nen tes, mas
fo ram ex pul sos em fun ção de uma le gis la ção que não 
ofe re cia ga ran ti as de em pre go ao tra ba lha dor, já que
o em pre ga dor se sen tia ame a ça do des sas ações mi li -
o ná ri as que a jus ti ça de cre ta va , com cer te za, vão ver
uma mu dan ça de pa no ra ma. É evi den te que não a
cur to pra zo, mas a mé dio pra zo, por que te nho cer te -
za de que os em pre gos per ma nen tes vol ta rão a exis -
tir no cam po. As ca sas va zi as nas co lô ni as vol ta rão a
ser ocu pa das, já que esse fan tas ma das ações tra ba -
lhis tas mi li o ná ri as está sen do re mo vi do ago ra com a
apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Apro ve i to a pre sen ça do De pu ta do Ino cên cio
Oli ve i ra na Casa para cum pri men tá-lo pelo ex ce len te
de sem pe nho na vo ta ção de on tem, as sim como Lí de -

res de ou tros Par ti dos, con si de ra dos in clu si ve de
Opo si ção, que acom pa nha ram o Lí der Ino cên cio Oli -
ve i ra em um tra ba lho efi ci en te e com pe ten te, como
sem pre é fe i to pelo no bre Par la men tar. Aliás, não é
por aca so que o De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra goza de
um pres tí gio enor me den tro da Câ ma ra. Ao lado do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que foi es co lhi do 
o ma i or Lí der do Con gres so pe los seus pró pri os co le -
gas, o De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra tam bém con si de -
ra do o ma i or Lí der na Câ ma ra, com 62% de vo tos.
Isso de mons tra, Sr. De pu ta do, o re co nhe ci men to ao
tra ba lho, so bre tu do cri te ri o so e co e ren te, que V. Exª
de sem pe nha. Não im por ta aqui dis cu tir mos uma ide -
o lo gia ou se há um em ba te ou uma con tra di ção de
idéi as en tre aque les que não con cor dam com as
suas. Esta mos fa lan do da co e rên cia com que V. Exª
de fen de as suas idéi as e os seus prin cí pi os, exer cen -
do a sua li de ran ça com mu i to res pe i to na Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

Apro ve i to para fa zer esse agra de ci men to pú bli -
co, que é me re ci do. A vo ta ção des se pro je to, aqui no
Se na do, es ta va pa ra da e o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães as su miu a sua pri o ri da de, co lo can do-o
em vo ta ção. E no dia em que em pa cou na Câ ma ra,
con ver sei com V. Exª.

Por esse mo ti vo, faço jus ti ça, já que se tra ta,
sem dú vi da ne nhu ma, de uma emen da que mu da rá
as re la ções de tra ba lho no cam po. Aque les que hoje
são con tra per ce be rão que, da qui a dois, três, qua tro,
cin co anos, te re mos, sem dú vi da al gu ma, mu i to mais
em pre gos per ma nen tes no cam po. Tra ta-se de ins -
tru men to ge ra dor de em pre gos que que ro in cor po rar
a esse es for ço que se faz no País para com ba ter o
de sem pre go, a fome e a mi sé ria – que no cam po são
bem mais in ten sos. Hoje há apro xi ma da men te 35 mi -
lhões de pes so as vi ven do no cam po. As es ta tís ti cas
re ve lam que exis tem mais de 30 mi lhões de pes so as
no Bra sil vi ven do aba i xo da li nha da mi sé ria, que não
co mem duas ve zes por dia re gu lar men te. Inclu í da
nes se per cen tu al, en con tra re mos cer ca de 15 mi -
lhões de pes so as que mo ram no cam po, onde o ali -
men to é pro du zi do.

Por isso, faço esse agra de ci men to pú bli co
àque les que lu ta ram para que essa emen da de mi nha 
au to ria fos se apro va da, a fim de que pu dés se mos ter
um novo mo men to no cam po a par tir de ago ra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com pra zer.
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O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Osmar Dias, essa emen da de V. Exª po de ria
ter sido apro va da por una ni mi da de se o Ple ná rio do
Se na do ti ves se man ti do o acor do fe i to no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta
Casa. V. Exª, in clu si ve, con cor da va com mi nha emen -
da, mas, de po is, a ma i o ria aca bou por re je i tá-la. Na
Câ ma ra dos De pu ta dos, a Ban ca da do PT tam bém
ten tou es ta be le cer emen da se me lhan te. Até ace i ta -
ría mos re ti rar a não-prescrição dos di re i tos tra ba lhis -
tas dos tra ba lha do res ru ra is, mas não con cor da mos
em fi xar tra ta men to igual para es tes e os ur ba nos,
por que as re a li da des são pro fun da men te di fe ren tes.
O bom-senso ori en ta a tra tar de for ma de si gual os de -
si gua is. Apre sen ta mos uma emen da – aca ta da pelo
re la tor e apro va da por una ni mi da de – man ten do o
pra zo de cin co anos para os ur ba nos e es ta be le cen do 
o pra zo de oito anos para os ru ra is, que, in fe liz men te,
o Ple ná rio do Se na do der ru bou, o que nos le vou a vo -
tar con tra o pro je to. Qu e ria ape nas fa zer esse re gis -
tro, uma vez que, la men ta vel men te, a ma i o ria dos
mem bros des ta Casa não man te ve o acor do re a li za -
do na Co mis são, que con ta va até com a con cor dân -
cia de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – De qual -
quer for ma, Se na dor José Edu ar do Du tra, te nho cer -
te za de que, no ín ti mo, V. Exª re co nhe ce que esse
pro je to – em bo ra mu i tos pen sem que re ti ra pri vi lé gi os 
ou di re i tos de tra ba lha do res ru ra is – está, na ver da de, 
de vol ven do-lhes aqui lo que é mais pre ci o so, ou seja,
o em pre go per ma nen te. Não adi an ta ha ver uma le -
gis la ção que pode be ne fi ci ar se a mes ma é ge ra do ra
do de sem pre go, por que os em pre ga do res – te me ro -
sos – aca bam pre fe rin do o tra ba lha dor vo lan te, de i -
xan do as ca sas das co lô ni as va zi as. 

Mas acre di to até que V. Exª de se ja rá apar te -
ar-me no se gun do ca pí tu lo do meu pro nun ci a men to,
pois foi o au tor do pe di do de vis ta des se pro je to que
apre sen tei na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
De di co a se gun da par te do meu dis cur so ao re fe ri do
pro je to, que dá nova re gu la men ta ção ao se gu -
ro-obrigatório de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu -
los au to mo to res de vias ter res tres ou por sua car ga a
pes so as trans por ta das ou não. Na re a li da de, há dois
itens que re su mem esse pro je to. O § 3º diz: ”É ve da -
da a des ti na ção de re cur sos pro ve ni en tes dos prê mi -
os re la ti vos ao se gu ro pre vis to nes ta lei a ins ti tu i ções
pri va das.“ Reza o § 4º: ”A apó li ce ou bi lhe te de se gu ro 
es pe ci fi ca rá os da nos pes so a is por ele co ber tos;

§ 5º As se gu ra do ras pro mo ve rão pu bli ci da de
acer ca do se gu ro pre vis to nes ta lei, es cla re cen do as

ví ti mas de trân si to em po ten ci al so bre os seus di re i -
tos.“

Na ver da de, o que está acon te cen do em re la -
ção ao se gu ro obri ga tó rio de ve í cu los é o se guin te: o
De pu ta do Pa u lo Paim, do PT, há nove anos, deu en -
tra da na Câ ma ra dos De pu ta dos num pro je to para
pro i bir a co bran ça do se gu ro obri ga tó rio, para aca bar
com o se gu ro. É pre ci so dis tin guir o se gu ro obri ga tó -
rio  o cha ma do DPVAT  do se gu ro fa cul ta ti vo, aque le
que é fe i to por pro pri e tá ri os de ve í cu los para se as se -
gu ra rem con tra rou bos, aci den tes, que co bre tam bém 
ou tras in de ni za ções.

O se gu ro-obrigatório tem um al can ce so ci al mu -
i to ma i or, por que, além de ga ran tir os di re i tos da que -
les que pa gam o seu prê mio, tam bém ga ran te os di re -
i tos dos aci den ta dos pe los ve í cu los se gu ra dos. As ví -
ti mas de aci den tes pro vo ca dos por es ses ve í cu los
tam bém são al can ça das pe los be ne fí ci os do se gu ro
obri ga tó rio.

O que está acon te cen do no mo men to é que o
Mi nis té rio Pú bli co abriu um in qué ri to ci vil para apu rar
se a sua co bran ça é in cons ti tu ci o nal. O que se dis cu -
te é isso. Diz o De pu ta do Pa u lo Paim que é in cons ti tu -
ci o nal. O Mi nis té rio Pú bli co está in ves ti gan do, e a
Pro mo to ria de De fe sa do Con su mi dor con si de ra que
o se gu ro não pode ser com pul só rio e que seus re cur -
sos são uti li za dos para man ter ins ti tu i ções pri va das.

Sur ge, en tão, o pro ble ma. Não de ve mos aca bar 
com o se gu ro obri ga tó rio. A mi nha tese é di fe ren te da
do De pu ta do Pa u lo Paim. Se gun do suas pa la vras, ”o
se gu ro obri ga tó rio tem se cons ti tu í do numa in dús tria
de in de ni za ções e ma ra cu ta is“. 

É pos sí vel aca bar com isso, sem aca bar com os
be ne fí ci os do se gu ro obri ga tó rio. Como? Com o pro -
je to apre sen ta do por mim, que re gu la men ta de for ma
di fe ren te a dis tri bu i ção dos re cur sos do se gu ro obri -
ga tó rio, so bre tu do per mi tin do ma i or pu bli ci da de para
que os aci den ta dos ou ví ti mas de aci den tes ca u sa -
dos por au to mó ve is co nhe çam os di re i tos que têm por 
meio des se se gu ro dos ve í cu los.

Gos ta ria de ci tar da dos que re ve lam a im por tân -
cia do pro je to que apre sen tei: no ano de 1998, a ar re -
ca da ção com o se gu ro obri ga tó rio foi de R$1,018 bi -
lhão. A tí tu lo de in de ni za ção dos si nis tros, fo ram pa -
gos R$337 mi lhões. Em 1999, cres ceu a ar re ca da ção 
para um R$1,151 bi lhão, en quan to para in de ni zar aci -
den tes foi re pas sa do o va lor de R$251 mi lhões.

A Fe na seg  Fe de ra ção Na ci o nal das Empre sas
de Se gu ros Pri va dos e de Ca pi ta li za ção  re ce beu va -
lor mu i to su pe ri or: R$251 mi lhões para pa gar os si nis -
tros, mais R$109,2 mi lhões para des pe sas ad mi nis -
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tra ti vas e R$113,2 mi lhões para um fun do de re ser va.
Se so mar mos R$109 mi lhões com R$113 mi lhões,
che ga mos a um va lor de R$221,4 mi lhões, apos sa -
dos pela Fe na seg para pa ga men to de des pe sas ad -
mi nis tra ti vas e para com por um fun do de re ser va.

Não en ten do que o se gu ro seja in cons ti tu ci o nal, 
mas, com es ses va lo res, en ten do que a co bran ça é
imo ral. Não é in cons ti tu ci o nal, mas é imo ral. Por quê? 
O di nhe i ro ar re ca da do, cujo ob je ti vo prin ci pal é pa gar
os si nis tros ou in de ni zar as ví ti mas dos aci den tes e os 
pro pri e tá ri os dos ve í cu los, na ver da de está indo para
três em pre sas pri va das, que evi den te men te não que -
rem aca bar com essa ma ma ta e es tão con tra o pro je -
to de lei que aca bo de apre sen tar.

Essas em pre sas es tão fi can do com a ma i or par -
te do bolo! Não digo a ma i or par te, por que 45% dos
re cur sos vão para o Mi nis té rio da Sa ú de, 5% para os
De trans e essa par te fa bu lo sa dos re cur sos, que aca -
bo de ci tar aqui, aca ba indo para três em pre sas pri va -
das, o que trans for ma essa dis tri bu i ção em imo ral.

Não é jus to que es sas três ins ti tu i ções, que
nada têm a ver com o Go ver no, re ce bam, há cin c o
anos, 3,35% da ar re ca da ção: o Sin di ca to de Cor re to -
res, a Fu nen seg, es co la pri va da para pro fis si o na is de
áre as de se gu ros, e a Abde tran, en ti da de que re ú ne
di re to res dos De trans do País.

Além da que la par te dos re cur sos que vão para a 
Fe na seg, que usa R$221 mi lhões para des pe sas ad -
mi nis tra ti vas e fun do de re ser va, ou tras três em pre -
sas re ce bem 3,35%, o que dá, se gun do in ves ti ga ção
re a li za da por de ter mi na ção da Jus ti ça Fe de ral,
R$170 mi lhões. Isso é ile gal e imo ral!

Então, é pre ci so que, com esse pro je to meu, re -
ve ja-se a dis tri bu i ção para se re du zir o pre ço co bra do
dos con tri bu in tes. É isto que pre ten do, em re su mo,
com o pro je to que apre sen tei: re du zir o pre ço pago
pe los con tri bu in tes e mo ra li zar o re pas se des se di -
nhe i ro, que con ti nu a rá indo para o Mi nis té rio da Sa ú -
de e para a Fe de ra ção das Se gu ra do ras, mas para
cum prir o ob je ti vo prin ci pal do se gu ro  o de in de ni zar
ví ti mas de aci den tes e os pro pri e tá ri os dos ve í cu los
ava ri a dos nes ses aci den tes, e não para ser dis tri bu í -
do en tre en ti da des pri va das que nada têm a ver com
os ob je ti vos prin ci pa is do se gu ro que está sen do
pago.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Osmar Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te, com pra zer, ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Osmar Dias, não te nho ain da um ju í zo de

va lor so bre o pro je to de V. Exª. Qu an do ele es ta va na
pa u ta da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, até
apre sen tei aque le re que ri men to para au diên cia pú bli -
ca, exa ta men te em fun ção de in for ma ções que V. Exª 
pres tou no iní cio do seu pro nun ci a men to. Ha via um
pro je to pro pon do a re vo ga ção, sim ples men te; há
uma ação em Bra sí lia, ale gan do in cons ti tu ci o na li da -
de da co bran ça; e há o fato de que, re cen te men te, a
Su sep en ca mi nhou téc ni cos bra si le i ros a pa í ses eu -
ro pe us para ana li sa rem o fun ci o na men to do se gu ro
obri ga tó rio na que les pa í ses. Então, apre sen tei esse
re que ri men to há cer ca de 15 dias, se não me en ga no, 
para que fi cás se mos me lhor ins tru í dos e pu dés se -
mos for mar ju í zo de va lor so bre o pro je to de V. Exª.
Ago ra es tou per ce ben do que, in fe liz men te, na nos sa
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, exis te uma sé rie 
de au diên ci as apro va das que de po is não são mar ca -
das, o que aca ba pro vo can do a pro te la ção de pro je -
tos im por tan tes. V. Exª mes mo é tes te mu nha do pro -
ces so de an te ci pa ção de ro yal ti es da Pe tro brás e de
ICMS. Des de 16 de mar ço, es ta mos de ba ten do isso
na Co mis são, e até ago ra a Co mis são não to mou
uma po si ção. Há o pro je to do Se na dor Álva ro Dias
so bre a ven da das ações da Pe tro brás, em que tam -
bém têm sido fe i to ar ti fí ci os para não vo tá-lo. Des sa
for ma, que ro as su mir com V. Exª, de pú bli co, o com -
pro mis so de que, na pró xi ma ter ça-feira, se não hou -
ver de fi ni ção da data em que vai acon te cer essa au -
diên cia, vou pro por re que ri men to dis pen san do essa
au diên cia pú bli ca, para co lo car em pa u ta o pro je to de
V. Exª, vis to que as mu tre tas que es tão acon te cen do
são gra ves e a Co mis são não pode uti li zar meu re -
que ri men to para pro te lar a tra mi ta ção do pro je to de
V. Exª. Assim, de se jo as su mir o com pro mis so com V.
Exª de, na pró xi ma ter ça-feira, co brar uma de fi ni ção
da data em que será re a li za da a au diên cia pú bli ca. Se 
não es ti ver de fi ni da, apre sen ta rei um re que ri men to
sus pen den do a au diên cia e pro pon do a in clu são do
pro je to de V. Exª na Ordem do Dia da Co mis são. Mu i -
to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra. Sei do in te res se
de V. Exª pelo as sun to. Aliás, gos ta ria de cha mar a
aten ção de to dos os Se na do res que com põem a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e tam bém de to dos
os Se na do res da Re pú bli ca para o que, na ver da de,
te mos: um se gu ro que ar re ca da mais de um bi lhão
(um bi lhão cen to e cin qüen ta no ano pas sa do), mas
que, para cum prir a fi na li da de que fun da men ta sua
exis tên cia, no ano pas sa do, dis põe de ape nas 250
mi lhões. Ou seja, há aqui uma co bran ça de va lo res
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in de vi dos dos con tri bu in tes, na qual o Se na do tem a
res pon sa bi li da de de co lo car um fim.

Con cor do com o De pu ta do Pa u lo Paim, se for
para con ti nu ar como está, é me lhor aca bar com esse
se gu ro, por que ele be ne fi cia mu i to mais três em pre -
sas e al guns di re to res, aliás mu i to co nhe ci dos, da Fe -
de ra ção Na ci o nal das Empre sas de Se gu ros Pri va -
dos e Ca pi ta li za ção, Fe na seg, mu i to mais be ne fi ci a -
dos do que aque les que são ob je to do se gu ro, ou
seja, os pro pri e tá ri os de ve í cu los e os aci den ta dos, as 
fa mí li as de ví ti mas, in clu si ve fa ta is, de aci den tes, que
re ce bem in de ni za ções pro ve ni en tes des se prê mio
pago para com por o Se gu ro Obri ga tó rio dos ve í cu los. 

Não dá para que rer subs ti tu ir o Se gu ro Obri ga -
tó rio pelo fa cul ta ti vo, por que, evi den te men te, co lo ca -
ría mos so bre os om bros de um nú me ro mu i to me nor
de con tri bu in tes uma con ta que pode ser dis tri bu í da
en tre to dos os pro pri e tá ri os de ve í cu los.

Em Mi nas Ge ra is, há uma ques tão sub ju di ce:
o Mi nis té rio Pú bli co de ter mi nou que o va lor de
R$47,00, co bra do por ve í cu lo, fos se re du zi do para
R$36,00, va lor co bra do em 1997, exa ta men te para
cor ri gir essa dis tor ção, já que o di nhe i ro ar re ca da do
não está be ne fi ci an do os usuá ri os de ve í cu los e con -
tri bu in tes, mas mu i to mais as em pre sas que re ce bem
o re pas se ge ne ro so des ses re cur sos.

É bom que os Se na do res guar dem este nú me -
ro: com des pe sas ad mi nis tra ti vas da Fe na seg, fo ram
gas tos R$109 mi lhões. Esse es cân da lo tem que ser,
Se na dor José Edu ar do Du tra, de nun ci a do aqui no
Se na do! Ele é mu i to sé rio. No ano pas sa do, a Fe de -
ra ção gas tou com des pe sas ad mi nis tra ti vas R$109
mi lhões. Com esse di nhe i ro es tá-se pa gan do o quê,
vi a gens e mor do mi as de di re to res? É jus to que isso
acon te ça no mo men to em que o tra ba lha dor e o em -
pre sá rio, os con tri bu in tes do nos de ve í cu lo es tão sen -
do sa cri fi ca dos? Isso é imo ral!

Por tudo isso, peço o apo io de to dos o Se na do -
res para meu pro je to e agra de ço a com pre en são do
Se na dor José Edu ar do Du tra quan to à ne ces si da de
de agi li zar mos sua tra mi ta ção. Apro ve i tan do a pre -
sen ça do Se na dor Ney Su as su na, Pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, so li ci to a S. Exª
que leia o pro je to. De i xa rei este ma te ri al com S. Exª
para que o ana li se e cons ta te a jus ti ça que se fará aos 
con tri bu in tes des te País com a apro va ção de um pro -
je to de mi nha au to ria que aca ba com a gran de mu tre -
ta que se faz com o di nhe i ro do Se gu ro Obri ga tó rio
pago pe los pro pri e tá ri os de ve í cu los, por que pou cos
es tão sen do be ne fi ci a dos por ele, pou cos usu fru em

das be nes ses de um se gu ro que sai mu i to caro para o 
con tri bu in te.

Peço a S. Exª que mar que, ur gen te men te, au -
diên cia pú bli ca, para que o de ba te ocor ra e o pro je to
pos sa tra mi tar mais ra pi da men te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Exce lên -
cia, le va re mos à ris ca a re co men da ção de V. Exª.
Estu da re mos o as sun to com pro fun di da de; de sig na -
re mos, o mais rá pi do pos sí vel, um re la tor, por que
esse pro ble ma vem afli gin do os bra si le i ros há mu i to
tem po. Lou vo o pro je to de V. Exª, ao qual de di ca re -
mos todo o ca ri nho quan do de sua tra mi ta ção na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB –PR) – Se na dor
Ney Su as su na, obri ga do.

Só co nhe ço qua tro en ti da des que não gos tam
des te pro je to: a Fe de ra ção Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos, por que, evi den te men te, seus di re to res per de -
rão a ma ma ta de dis por de R$109 mi lhões por ano
para as des pe sas ad mi nis tra ti vas e para com por um
fun do de R$103 mi lhões de re ser va; as de ma is, são
três em pre sas que es tão sen do be ne fi ci a das re gi a -
men te com o Se gu ro Obri ga tó rio. No mais, Se na dor
Ney Su as su na, to dos os bra si le i ros vão apla u dir a
me di da que o Se na do vai ado tar ao apro var este pro -
je to.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, 
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) – So li ci -
to que o Se na dor Edu ar do Su plicy as su ma a Pre si -
dên cia dos tra ba lhos.

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, ini ci al men te, re -
gis tro o meu agra de ci men to à Se na do ra He lo i sa He -
le na, que, na con di ção Lí der nes ta Casa, te ria o di re i -
to de fa zer uso da pa la vra por vin te mi nu tos no mo -
men to que lhe aprou ves se. Con tu do, S. Exª, sa ben do 
do meu in te res se em usar a tri bu na, me deu esta
opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, du ran te toda a mi nha vida pú bli -
ca, sem pre pro cu rei es tar sin to ni za do com as mais
ca ras as pi ra ções po pu la res, no ta da men te no exer cí -
cio de car gos do Po der Exe cu ti vo no âm bi to do meu
Esta do e, mais tar de, no ple no na ci o nal.
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Como Pre fe i to de Go iâ nia, dei par ti cu lar ên fa se
ao ur ba nis mo, com a ela bo ra ção de um novo pla no
di re tor para ci da de. De di quei-me es pe ci al men te à
cons tru ção de mo ra di as para as ca ma das de ba i x a
ren da, er guen do inú me ros com ple xos ha bi ta ci o na is
que de vol ve ram a dig ni da de a mi lha res de fa mí li as.
Di ver sos ou tros em pre en di men tos se tor na ram re a li -
da de atra vés da for ça viva dos mu ti rões, um ins tru -
men to efi caz na con so li da ção de obras e ser vi ços
que mo di fi ca ram a pa i sa gem so ci al da épo ca. Se
mais não fiz, foi por que meu man da to aca bou sen do
in ter rom pi do, cas sa do que fui pela jun ta mi li tar que
tan tas ar bi tra ri e da des pra ti cou nes te País.

A con quis ta da de mo cra cia pe las me mo rá ve is
ma ni fes ta ções po pu la res que sa cu di ram o Bra sil pos -
si bi li tou mi nha as cen são ao Go ver no de Go iás, com
uma his tó ri ca vi tó ria nas ur nas. Ime di a ta men te, nos -
so povo cha ma va a aten ção de todo o País, cons tru -
in do, num só dia, mil ca sas po pu la res, des per tan do o
in te res se da mí dia na ci o nal e pro je tan do o Esta do
como si nô ni mo de ou sa dia, cri a ti vi da de e gran des re -
a li za ções. 

Na se gun da me ta de do meu man da to no Go ver -
no go i a no, fui con vo ca do pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca José Sar ney para a che fia do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra. Ali fo ram em pre en di das im por tan tes con quis tas. 
O País al can çou sur pre en den tes avan ços no se tor
pri má rio, co lhen do três su per sa fras, ele van do a pro -
du ção de grãos de pou co mais de 50 mi lhões de to ne -
la das para 72 mi lhões de to ne la das, um fe i to his tó ri -
co.

No meu se gun do man da to de Go ver na dor,
pros se gui o tra ba lho de cons tru ção de ca sas po pu la -
res e, si mul ta ne a men te, cu i dei de am pli ar a in -
fra-estrutura com o fir me pro pó si to de cri ar os me ca -
nis mos apro pri a dos para atra ir in ves ti men tos in dus tri -
a is. Asfal ta mos mi lha res de qui lô me tros de es tra das,
do ta mos o Esta do de usi nas hi dre lé tri cas, in clu in do a
quar ta eta pa de Ca cho e i ra Dou ra da, que nos po ten ci -
a li zou no es tra té gi co se tor de ener gia. Do ta mos to das 
as ci da des go i a nas, ex ce to uma, de água tra ta da;
mu i tas, de es go to sa ni tá rio, gi ná si os de es por tes em
qua se duas cen te nas de se des de mu ni cí pi os.

Se na dor da Re pú bli ca, fui cha ma do pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so para ocu par a
Pas ta da Jus ti ça, o mais an ti go e o mais com ple xo
dos mi nis té ri os. Uma vas ta es tru tu ra que pos sui inú -
me ras res pon sa bi li da des no pla no so ci al, sem pre exi -
gin do de seus di ri gen tes aten ção re do bra da para pro -
ble mas crô ni cos do País, como a cri mi na li da de e a vi -
o lên cia; a pro te ção dos con su mi do res e das mi no ri as, 

in clu in do as nos sas na ções in dí ge nas; a luta da mu -
lher; o com ba te ao nar co trá fi co; a de fe sa in tran si gen -
te de nos sas cri an ças e ado les cen tes; a ba ta lha in -
ces san te em prol dos di re i tos hu ma nos.

No Mi nis té rio da Jus ti ça, dei es pe ci al aten ção a
pro ble mas os mais gra ves que afli gem a so ci e da de
bra si le i ra. Assim é que en fren tei, com fir me za, as re -
be liões de po li ci a is que, par tin do de Mi nas Ge ra is, se
alas tra ram por todo o ter ri tó rio na ci o nal. Por meio da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, en vi a mos ao Con gres so
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal per mi tin do aos
go ver nos es ta du a is a re es tru tu ra ção e até mes mo a
uni fi ca ção das Po lí ci as Ci vil e Mi li tar, uma vez que
am bas têm uma fi na li da de pre cí pua: le var a or dem, a
paz e o con gra ça men to ao con jun to da so ci e da de.

Tam bém cu i dei de agi li zar no Con gres so Na ci o -
nal a tra mi ta ção do pro je to que se trans for ma ria na
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, tor nan do re -
a li da de o novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro. Este im -
pres cin dí vel ins tru men to em de fe sa da vida logo no
pri me i ro ano de vi gên cia re du ziu em cer ca de um ter -
ço o nú me ro de aci den tes em todo o País.

Nos con ta tos man ti dos na Eu ro pa e nos Esta -
dos Uni dos, es ta be le ce mos acor dos, vi san do prin ci -
pal men te ao com ba te sis te má ti co dos trá fi cos de ar -
mas e de en tor pe cen tes, re sul tan do em ações con -
jun tas que re for ça ram os pro pó si tos de co o pe ra ção
en tre o Bra sil e as na ções ami gas. Antes de mi nha sa -
í da do Mi nis té rio da Jus ti ça de i xei as si na do o con tra to 
en tre o Go ver no bra si le i ro e os Go ver nos fran cês e
ale mão tra zen do re cur sos e do tan do o Bra sil de re -
cur sos su fi ci en tes para os dois Pro je tos o
Pró-Amazônia e Pro mo tec que têm como ob je ti vo do -
tar a Po lí cia Fe de ral de ins tru men tos su fi ci en tes para, 
na Ama zô nia e em todo o País, de sen vol ver um tra -
ba lho à al tu ra das as pi ra ções po pu la res. 

Mas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, no Mi -
nis té rio da Jus ti ça de di quei-me es pe ci al men te a dar
uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va ao País, cri an do ins tru -
men tos efi ci en tes para mo der ni zar a nos sa le gis la ção 
pe nal que até hoje con ti nua to tal men te de fa sa da, re -
ma nes cen te que é do Esta do Novo. 

Sob a co or de na ção do ilus tre ju ris ta go i a no, Dr.
Li cí nio Leal Bar bo sa, en tão Pre si den te do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria, pro vi -
den ci ei a for ma ção de co mis sões es pe ci a is com atri -
bu i ções es pe cí fi cas. Uma co mis são para ela bo rar o
an te pro je to de Có di go Pe nal, Par te Espe ci al, sob a
pre si dên cia do Mi nis tro Luiz Vi cen te Cer nic chi a ro, do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Ou tra co mis são sob a
pre si dên cia do Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo, do
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Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para ela bo rar an te pro je to
do Có di go de Pro ces so Pe nal. E uma ter ce i ra co mis -
são sob a pre si dên cia do Dr. João Be ne dic to de Aze -
ve do Mar ques, en tão Se cre ta rio da Admi nis tra ção
Pe ni ten ciá ria de São Pa u lo para re for mu lar a Lei de
Exe cu ção Pe nal. 

Cada uma des sas co mis sões es pe ci a is fo ram
cons ti tu í das de au to ri da des as mais ex pres si vas do
Di re i to Pe nal, do Di re i to Pro ces su al Pe nal, do Di re i to
de Exe cu ção Pe nal e das ciên ci as afins. Fi cou es ta -
be le ci do o pra zo de 90 dias para apre sen ta rem ao ga -
bi ne te do Mi nis tro os res pec ti vos an te pro je tos.

Com o es for ço que re a li za mos no Mi nis té rio da
Jus ti ça, a Co mis são que se en car re gou es pe ci fi ca -
men te do Có di go Pe nal cum priu a ta re fa que lhe foi
co me ti da. E, ape sar de três de seus mais ilus tres
mem bros ha ve rem, no iní cio de 1998, re sig na do da
de sig na ção, o tra ba lho foi pri mo ro sa men te re a li za do.
De tal sor te que a 24 de mar ço de 1998, em ses são
so le ne, o Mi nis tro da Jus ti ça en tre ga va à cons ciên cia
ju rí di co-penal do País um tex to mo der no, com pro fun -
das ino va ções lar ga men te di fun di das por meio dos
me i os de co mu ni ca ção de mas sa. Já no dia 25 de
mar ço, o Diá rio Ofi ci al da União es tam pa va o an te -
pro je to na sua ín te gra. Na mes ma data, uma por ta ria
mi nis te ri al de sig na va nova Co mis são Espe ci al para,
no pra zo de 180 dias, re ce ber as con tri bu i ções dos
vá ri os seg men tos so ci a is, ex pres san do o sen ti do al -
ta men te de mo crá ti co que con du ziu to dos os tra ba -
lhos re a li za dos.

Meu ilus tre su ces sor, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, deu pros se gui men to ao tra ba lho da Co mis são de 
Ju ris tas, e, para que a so ci e da de pu des se par ti ci par
ain da com ma i or am pli tu de, pror ro gou por mais dois
me ses o pra zo para su ges tões. Exa u ri da esta fase, a
Co mis são Espe ci al re to mou suas ações com in ten si -
da de, re a li zan do re u niões em Bra sí lia, São Pa u lo,
Cu ri ti ba e Go iâ nia.

Foi ta ma nho o ar ro jo des sa Co mis são Espe ci al
que, no dia 08 de abril de 1999, o Mi nis tro Re nan Ca -
lhe i ros re ce bia um novo tex to de an te pro je to de Có di -
go Pe nal – Par te Espe ci al, dis po ni bi li za do no site do
Mi nis té rio da Jus ti ça. De ime di a to, o tra ba lho foi en ca -
mi nha do à Pre si den te da Re pú bli ca para seu en vio ao 
Con gres so Na ci o nal.

Esse novo tex to tra zia ino va ções com pa tí ve is
com a nova re a li da de na ci o nal e mun di al. Por exem -
plo: os cri mes con tra os cos tu mes pas sa ri am a cha -
mar-se ”Cri mes con tra a Dig ni da de Se xu al“; aos cri -
mes con tra a pro pri e da de ima te ri al in cor po ra vam as
fi gu ras tí pi cas cri a das pela nova Lei de Pa ten tes. Cri -

a vam-se os tí tu los ”Dos Cri mes con tra o Orde na men -
to Urba no“, ”Dos Cri mes con tra a Co mu ni da de Indí -
ge na“ e ”Dos Cri mes con tra o Esta do De mo crá ti co e
as Re la ções Inter na ci o na is“.

Pelo seu avan ço téc ni co e ci en tí fi co, era de se
es pe rar que este mag no tra ba lho fos se, de pron to,
en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal. To da via, com
a as cen são à ti tu la ri da de do Mi nis té rio da Jus ti ça do
ilus tre ad vo ga do cri mi na lis ta José Car los Dias, tal es -
for ço foi, in jus ti fi ca da men te, pos to de lado. Em seu lu -
gar, cu i dou-se de for mu lar o que se con ven ci o nou
cha mar de um ”di ag nós ti co na ci o nal“ que, de cor ri do
mais de ano, não se tem co nhe ci men to de sua exis -
tên cia. Ou seja, de con cre to, nada se fez. 

E, la men ta vel men te, Sr. Pre si den te, o pri mo ro -
so la bor de uma equi pe de jus pe na lis tas de vá ri as
par tes do País foi re le ga do ao nim bo da ga ve ta. O
que se ve ri fi cou, na ver da de, foi um cla ro des res pe i to
a tan tas men tes pri vi le gi a das que, tra ba lhan do gra tu i -
ta men te por cer ca de dois anos, ofe re ce ram à cul tu ra
ju rí di co-penal de nos so tem po a me lhor con tri bu i ção
pos sí vel.

Fe liz men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, aca ba de as cen der ao co man do da Pas ta da Jus -
ti ça um ho mem que co nhe ço de per to, pois tra ba lhou
a meu lado du ran te todo o pe río do em que es ti ve à
fren te do Mi nis té rio: o Mi nis tro José Gre go ri. Como
Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos, ele teve
a sua des ta ca da atu a ção re co nhe ci da pela co mu ni -
da de in ter na ci o nal, es pe ci al men te pe las Na ções Uni -
das, ofe re cen do sig ni fi ca ti va con tri bu i ção na de fe sa
dos ex clu í dos e co la bo ran do po si ti va men te para mol -
dar uma nova ima gem do Bra sil no ex te ri or.

Te nho, pois, só li das ra zões para acre di tar que,
ago ra, com a égi de sá bia do Mi nis tro José Gre go ri, o
Mi nis té rio da Jus ti ça dará se qüên cia aos tra ba lhos re -
a li za dos pe las co mis sões, uma vez que os ele va dos
ín di ces de cri mi na li da de re gis tra dos no País de -
vem-se, em gran de par te, à per sis tên cia des ses có di -
gos pe na is ob so le tos.

O Mi nis tro José Gre go ri já atua fir me men te na
so lu ção dos di ver sos pro ble mas do País, como bem
de mons tra o seu po si ci o na men to se gu ro no tra to de
mo vi men tos so ci a is re le van tes, como a gre ve dos ca -
mi nho ne i ros e as ati vi da des dos sem-terra. Ago ra, é
tem po de o Mi nis tro da Jus ti ça fi xar sua pre ci o sa
aten ção na pen dên cia de sua Pas ta que aqui re la ta -
mos, re to man do o in gen te tra ba lho de do tar nos sa le -
gis la ção pe nal de tex tos mo der nos, como a re for mu -
la ção da Par te Espe ci al do Có di go Pe nal, uma vez
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que a Par te Ge ral já foi mo di fi ca da pela Lei nº 7.209,
de 11 de ju lho de 1984.

Esse ape lo fa ze mos tam bém ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que sa be rá re co nhe cer a
im por tân cia das re for mu la ções numa lei pri mor di al
para a so ci e da de bra si le i ra, que ne ces si ta com ur -
gên cia des se re or de na men to a fim de adap tar-se às
no vas ca rac te rís ti cas cul tu ra is de um país em cons -
tan te mu ta ção.

No Se na do da Re pú bli ca bem como na Câ ma ra
dos De pu ta dos, te mos a mais ab so lu ta cer te za de
que o tex to do novo Có di go Pe nal flu i rá ra pi da men te,
como ocor reu no caso dos pro je tos que re sul ta ram na 
nova Lei de Exe cu ção Pe nal, apro va dos em me nos
de um se mes tre.

Te mos a con vic ção tam bém de que ao nos so
ape lo jun ta-se toda a co mu ni da de bra si le i ra, an gus ti -
a da com os abu sos e com a ou sa dia dos que pra ti -
cam a vi o lên cia num ce ná rio cada vez mais pro pí cio à 
im pu ni da de.

O novo Có di go Pe nal com ba te rá es ses ma les
com fir me za e com sen so de res pon sa bi li da de, do -
tan do o País de me ca nis mos efi ci en tes para co i bir a
cres cen te onda de cri mi na li da de que as sus ta a to dos, 
cri an do con di ções fa vo rá ve is para se di men tar um
am bi en te de paz du ra dou ra e de ple na jus ti ça.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen -
de, 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) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na por 20 mi -
nu tos para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio do
Blo co e do Par ti do dos Tra ba lha do res, nos ter mos do
art. 14, II, b, do Re gi men to Inter no.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome do meu Par ti do, o 
PT, e do PDT, sa ú do o mo vi men to de gre ve dos ser vi -
do res pú bli cos do nos so País. Inde pen den te men te
da von ta de dos su pos tos co man dan tes des te nos so
que ri do Bra sil que de mons tram uma ir res pon sá vel
po lí ti ca de des tru i ção do ser vi ço pú bli co, o re fe ri do
mo vi men to dá uma de mons tra ção de res pon sa bi li da -
de, de co ra gem e de es pe ran ça a par tir do mo men to
em que ten ta fa zer uma gre ve com to dos os ser vi do -
res.

Evi den te men te, sa be mos que essa po lí ti ca de
Esta do mí ni mo, na qual pre va le ce a au sên cia do
Esta do na ação di re ta na dis tri bu i ção de bens e de
ser vi ços pú bli cos, há a di mi nu i ção acen tu a da de seu
com pro mis so es pe ci al men te com a área so ci al e  a
des va lo ri za ção do pa tri mô nio pú bli co do qual faz par -
te o qua dro de pes so al que con duz a má qui na de
Esta do, além de ou tros atos si mi la res.

A gre ve dos fun ci o ná ri os pú bli cos está sen do a
ma i or des se seg men to já ve ri fi ca da na his tó ria do
nos so País.

Sou ser vi do ra pú bli ca com mu i ta hon ra, Sr. Pre -
si den te. Entrei no Inamps, do qual pedi de mis são
para fi car ape nas na uni ver si da de, com de di ca ção
ex clu si va, não pela ma ni pu la ção da vi ga ri ce po lí ti ca,
mas pelo ins tru men to le gí ti mo que leva mi lha res de
ser vi do res pú bli cos a en tra rem efe ti va men te no ser vi -
ço pú bli co.

Nós, ser vi do res pú bli cos fe de ra is, so mos
497.123 em ati va no País, Sr. Pre si den te, e é im por -
tan te re gis trar o peso que te mos. Obser va mos que no 
ba lan ço fi nan ce i ro da União re la ti va men te ao exer cí -
cio de 1999 sig ni fi ca mos ape nas 16,2% da des pe sa
glo bal. Esse nú me ro re ve la e con tra ria o dis cur so
opor tu nis ta e de ma gó gi co do Go ver no Fe de ral so bre
os su pos tos gi gan tes cos gas tos que os ser vi do res
pú bli cos pro vo cam no Orça men to da União. E é im -
por tan te sa li en tar que o com pro me ti men to da des pe -
sa glo bal da ad mi nis tra ção di re ta in clui os ser vi do res
ci vis e mi li ta res, apo sen ta dos e pen si o nis tas. Ci ta -
mos 16,2% por que so mos ho nes tos e tra ba lha mos
um or ça men to em tor no de 280 bi lhões, por tan to le -
van do em con ta ape nas os gas tos não fi nan ce i ros. Se 
fôs se mos tra tar da for ma de so nes ta como faz o Go -
ver no Fe de ral, que afir ma que o Orça men to da União
é de 1 tri lhão, uma vez que faz uma má gi ca con tá bil,
de so nes ta, se fôs se mos tra ba lhar com 1 tri lhão, o s
gas tos com os ser vi do res pú bli cos fe de ra is in clu in do
pen si o nis tas e ina ti vos fi ca ri am em ape nas 5%. 

Os ser vi do res fe de ra is in dig na dos com a hu mi -
lhan te si tu a ção de es tar há mais de cin co anos sem
re a jus te sa la ri al e, ain da as sim, sen do ir res pon sa vel -
men te res pon sa bi li za dos pelo atra so e inér cia das po -
lí ti cas pú bli cas mal ge ra das e mal ge ren ci a das pelo
atu al Go ver no bra si le i ro, re sol vem ex pres sar sua in -
dig na ção e in con for mis mo con cla man do to dos da ca -
te go ria para uma gre ve ge ral de âm bi to na ci o nal, mo -
ti va dos es pe ci al men te pe los úl ti mos ab sur dos tra ta -
men tos de si gua is em que tes te mu nha mos, por um
lado, a vo ta ção imo ral do sa lá rio mí ni mo. De ou tro, o
tal do au xí lio-moradia es ten di do aos pro cu ra do res, os 
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ajus tes con ce di dos a di ri gen tes da Pe tro brás jus ta -
men te nes se mo men to em que o Go ver no Fe de ral
mos tra o seu des com pro mis so, sua ir res pon sa bi li da -
de e in sen si bi li da de com o pa tri mô nio pú bli co es ta be -
le cen do, nes ta Casa, to das as for mas de me ca nis -
mos para que brar a nos sa Pe tro brás. 

Vale sa li en tar ain da que o ob je ti vo da gre ve não
se res trin ge a sa lá ri os; in clui con di ções dig nas de tra -
ba lho, em fun ção da pres ta ção de ser vi ços qua li fi ca -
dos para a gran de ma i o ria do povo bra si le i ro.

Ao lado da gre ve, vem ocor ren do, or ga ni za da -
men te, um mo vi men to de en con tro com a po pu la ção,
pro cu ran do en vol vê-la na mo bi li za ção, dis cu tin do
com essa mes ma po pu la ção o va lor que a so ci e da de
em pres ta à fun ção do tra ba lho pú bli co, do ser vi dor
pú bli co. Dis cu te-se, ain da, o sig ni fi ca do de bens e
ser vi ços pú bli cos re a li za dos e en ca mi nha dos por um
qua dro pró prio de ser vi do res com pro me ti dos com o
pú bli co, com a so ci e da de.

Sem dú vi da, é de co nhe ci men to da po pu la ção,
a la men tá vel e re vol tan te for ma como vêm sen do tra -
ta dos os ser vi do res pú bli cos fe de ra is. Des de o fa mi -
ge ra do Go ver no Col lor de Mel lo, es ti lo, ago ra, aper fe -
i ço a do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
exis te um ver da de i ro mar de men ti ras que en vol ve
essa ques tão, tan to em re la ção aos ser vi do res pú bli -
cos es ta du a is, como em re la ção aos ser vi do res pú bli -
cos mu ni ci pa is, e es pe ci al men te com uma con du ta
ver go nho sa, uti li zan do par te do apa ra to da mí dia na -
ci o nal men te para des mo ra li zar os ser vi do res pú bli -
cos des te País.

Um mar de men ti ras en vol ve essa ques tão, des -
de as afir ma ções das res pon sa bi li da des que re ca em
nas cos tas des ses ser vi do res aos ”ele va dís si mos sa -
lá ri os“, men ci o na dos por di ver sos di ri gen tes do Go -
ver no (que de fato atin ge ape nas uma meia dú zia de
”ami gos“ do rei), ao lado de men ti ras mais pri má ri as
que agri dem nos sa in te li gên cia, como essa úl ti ma,
após a vo ta ção do ”es tron do so“ sa lá rio mí ni mo.

Ve ja mos o ní vel de ”sa dis mo“ a que che ga esse
Go ver no, vi san do con fun dir a po pu la ção e os ser vi do -
res, o Pre si den te da Re pú bli ca pro nun ci ou-se so bre o 
sa lá rio mí ni mo, quan do afir mou que, a par tir daí, os
ser vi do res pú bli cos pas sa ri am a ter um piso sa la ri al
de R$ 392,60, abrin do es pa ço para in ter pre ta ções de
que foi con ce di do novo au men to a essa ca te go ria.
Não é ver da de! Esse va lor por ele di vul ga do re fe re-se 
a um ven ci men to bá si co de R$151,00 (pois nin guém,
por lei, pode ga nhar me nos que o ver go nho so mí ni -
mo), e a in ci dên cia de GAE (gra ti fi ca ção de de sem pe -
nho) so bre o mes mo, que re sul ta em R$241,60, to ta li -

zan do, en fim, os R$392,60. Por tan to, tal cor re ção no
piso, de cor ren te da mu dan ça do sa lá rio mí ni mo, não
re sul ta em ne nhu ma ou tra cor re ção na ta be la sa la ri al, 
pois os de ma is va lo res con ti nu am con ge la dos, e o
acha ta men to da re fe ri da ta be la tor na-se cada vez
ma i or, re du zin do as dis tân ci as en tre piso e teto, e,
con se qüen te men te, pre ju di can do um pro ces so de
pro gres são.

O Pre si den te tam bém já afir mou que não dará
um au men to igual para to dos, uma vez que exis tem
150 mil ser vi do res que já re ce bem gra ti fi ca ções al tas, 
em bo ra es sas não se jam in cor po ra das ao sa lá rio.
Que men ti ra in su por tá vel! Ora, SRA.s e Srs. Se na do -
res, é ób vio que exis tem as gra ti fi ca ções para car gos
de con fi an ça, o que já é bas tan te co nhe ci do por to -
dos, e não é dis so que fala a gre ve, bem como não
atin ge esse nú me ro men ci o na do pelo Sr. Pre si den te
(são os DAS 4,5 e 6, gra ti fi ca ções que vão de
R$4.000,00 a 6.000,00). Há, ain da, um mí ni mo de ca -
te go ri as que re ce be uma gra ti fi ca ção ín fi ma, como os
pro fes so res uni ver si tá ri os, mas sa be mos que es sas
gra ti fi ca ções po dem ser re ti ra das a qual quer mo men -
to, pois não se in te gram ao sa lá rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é
uma soma ab sur da a re i vin di ca ção de um au men to
que cor res pon de a to dos os dé fi cits acu mu la dos de
1995 a 2000. Não é uma soma ab sur da, se com pa rar -
mos com o que o Go ver no vem fa zen do com re la ção
aos ban que i ros, à ne go ci a ção da dí vi da de São Pa u -
lo, com os 99 bi lhões de pa ga men to da dí vi da bra si le -
i ra. Nós não po de mos ace i tar que os ser vi do res fi -
quem cin co anos sem au men to sa la ri al, com a pro fun -
da de ca dên cia do pa pel das ins ti tu i ções pú bli cas re -
fle ti dos ni ti da men te a par tir dos pro ce di men tos fi nan -
ce i ros que vêm sen do ado ta dos por esse Go ver no.
Em 1995, gas tou 5,5 bi lhões com a uni ver si da de e,
em 1999, 4 bi lhões. Uma que da de 1,5 bi lhão, en -
quan to alar de ia pe ran te a mí dia que vem au men tan -
do o nú me ro de va gas. Essa que da de in ves ti men to
tem tor na do vi sí vel a de ca dên cia das uni ver si da des
pú bli cas, das es co las téc ni cas, tan to em ter mos fí si -
cos como pela cor ri da para a apo sen ta do ria de pro -
fes so res al ta men te pre pa ra dos, qua li fi ca dos in clu si ve 
com fi nan ci a men to pú bli co. E ain da obri ga as uni ver -
si da des a pro cu ra rem es que mas jun to ao se tor pro -
du ti vo para não de i xa rem mor rer suas pes qui sas e
não te rem seus qua dros to tal men te des fal ca dos. Isso 
vem, como quer o Go ver no, le van do as uni ver si da des 
e todo o res tan te do se tor pú bli co para o ca mi nho da
pri va ti za ção.
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O Co man do Na ci o nal de Gre ve, ava li an do essa
ini ci a ti va, cons ta tou um qua dro ani ma dor, pois já con -
tou, des de o pri me i ro dia, 11 de maio, com a ade são
de 26 ins ti tu i ções ini ci an do sua pa ra li sa ção. Daí se
pode de du zir que não dá mais para agüen tar essa
ver go nho sa si tu a ção.

Está pro gra ma da para hoje uma gran de ma ni -
fes ta ção em vá ri os lu ga res do País, pre pa ran do a
mar cha pre vis ta para Bra sí lia em 24 de maio. Vem
sen do re a li za do com su ces so um gran de es for ço no
sen ti do de bus car cada vez mais a uni fi ca ção com ou -
tras ca te go ri as de tra ba lha do res, es tu dan tes, mo vi -
men tos so ci a is, no in ves ti men to da mar cha na ci o nal
em de fe sa do País, um mo vi men to que con ta com as
mais di ver sas ca te go ri as, com a po pu la ção or ga ni za -
da se re be lan do não como um se tor iso la do, ma s
como um mo vi men to que tem um mar co his tó ri co sig -
ni fi ca ti vo para os con fron tos ocor ri dos des de os fes te -
jos dos 500 anos, pas san do pela gre ve dos ca mi nho -
ne i ros, pe las ações do Mo vi men to dos Tra ba lha do res 
Sem– Ter ra, ao lado de gre ves nos Esta dos, como em 
São Pa u lo (nas uni ver si da des es ta du a is, na rede de
en si no de 1º e de 2º gra us, além de me tro viá ri os e ro -
do viá ri os) da gre ve dos por tuá ri os. Assim, a esse mo -
vi men to na ci o nal de cla mor por uma vida mais dig na
e pela va lo ri za ção do Esta do e da Na ção bra si le i ra,
den tro do con ce i to de que o Esta do é fe i to pe los três
Po de res e que a Na ção só exis te como tal se for in te -
gra da por seu povo, seu ter ri tó rio e seu Go ver no, so -
ma-se a gre ve na ci o nal do fun ci o na lis mo pú bli co fe -
de ral.

A re a ção do Go ver no vem sen do de fen si va e
agres si va como se ob ser va na re pres são ex plí ci ta e
co var de ao MST, na ten ta ti va de uso da Lei de Se gu -
ran ça Na ci o nal – quem de ve ria es tar en qua dra do
nes sa lei era o Pre si den te da Re pú bli ca –, na re cri a -
ção do Ser vi ço Na ci o nal de Infor ma ção (ins ti tu i ção
que tan to des ser vi ço pres tou ao Bra sil, le van do bra si -
le i ros ide a lis tas, sé ri os e bem-intencionados a gran -
des so fri men tos fí si cos, afe ti vos, cul tu ra is e mo ra is, e
mes mo à mor te).

Exa ta men te por isso, o Fó rum Na ci o nal de Lu -
tas de ser vi do res, em que se aga sa lha o mo vi men to
de gre ve, agre ga ao seu tra ba lho a de fe sa dos di re i -
tos de mo crá ti cos aos ei xos ge ra is do mo vi men to de
mas sas no Bra sil. Res ta per gun tar qual será a re a ção 
do Go ver no fren te a esse gru po de sar ma do de ar mas
bé li cas, da arma do di nhe i ro e da tro ca de car gos, fe i -
ta por meio de ne go ci a tas den tro do Con gres so, e
com sua dig ni da de pro fun da men te atin gi da?

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
o co man do de gre ve, com o apo io de vá ri os Par la -
men ta res des ta Casa, so li ci ta au diên cia e iní cio das
ne go ci a ções com di ri gen tes do Go ver no, es pe ci al -
men te dos Mi nis té ri os da Fa zen da e do Orça men to e
Ges tão, para ga ran tir um mí ni mo de dig ni da de ao ser -
vi dor pú bli co, que re pre sen ta uma par ce la fun da men -
tal de um mo de lo de ges tão pú bli ca, do cum pri men to
do pa pel do Esta do na pres ta ção de ser vi ços para a
gran de ma i o ria do povo bra si le i ro que tem como úni -
ca re fe rên cia de aten di men to o se tor pú bli co. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, fa ze mos um ape lo no
sen ti mos de que se ini ci em as ne go ci a ções pe ran te
os Mi nis té ri os da Fa zen da e do Orça men to e Ges tão,
para ga ran tir a pa u ta de re i vin di ca ção e o mí ni mo de
dig ni da de ao ser vi dor pú bli co, que, como dis se e re pi -
to, re pre sen ta uma par ce la fun da men tal de um mo de -
lo de ges tão pú bli ca, do cum pri men to do pa pel do
Esta do na pres ta ção de ser vi ços para a gran de ma i o -
ria do povo bra si le i ro que tem como úni ca re fe rên cia
de aten di men to o se tor pú bli co.

Pa ra béns a to dos os ser vi do res pú bli cos en ga -
ja dos na pa ra li sa ção, na mo bi li za ção, no pro ces so de
gre ve. Expres sa mos o nos so de se jo de que efe ti va -
men te pos sa mos, por meio da pres são le gí ti ma so bre 
o Go ver no Fe de ral, su pe rar essa con di ção de ab so lu -
ta fal ta de dig ni da de.

Em nome do PT e do PDT, nos sas ho me na gens
ao mo vi men to gre vis ta e nos so ape lo para o iní cio
das ne go ci a ções.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, a Pre si dên cia con si de ra que
cons ti tui um de ver, uma res pon sa bi li da de do Con -
gres so Na ci o nal vi a bi li zar o diá lo go en tre os ser vi do -
res que hoje se en con tram em gre ve e o Po der Exe -
cu ti vo. É mu i to im por tan te que o Go ver no Fe de ral ini -
cie o diá lo go com os re pre sen tan tes dos ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Tem a 
pa la vra, por vin te mi nu tos, pela Li de ran ça do PMDB,
o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – No bre Pre si den te, an -
tes de mais nada, peço a V. Exª que, após a mi nha
fala, que será cur ta, ga ran ta a pa la vra ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti em toda a ple ni tu de. Faço essa
so li ci ta ção por en ten der que, quan do fa la mos pela Li -
de ran ça, aca ba mos por pre ju di car os ou tros com pa -
nhe i ros.

Sr. Pre si den te, tra ta rei de três as sun tos.
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Pri me i ra men te, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo
dis cur so pro fe ri do so bre o pro ces so de do la ri za ção
das eco no mi as das Amé ri cas do Sul e Cen tral e,
por que não di zer, de to dos os ou tros Pa í ses que
têm a mes ma mol du ra eco nô mi ca do nos so Bra sil.
A sub co mis são cri a da no âm bi to da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, com toda cer te za, de ba te rá
em pro fun di da de esse as sun to. Qu e ro, pois, pa ra -
be ni zar V. Exª por ter hoje abor da do o as sun to da
tri bu na do Se na do.

O se gun do tema que de se jo abor dar re fe re-se à 
ma té ria ve i cu la da em O Glo bo, na qual o jor na lis ta
Már cio Mo re i ra, ci tan do-me no mi nal men te, diz do
modo as sus ta do como es tou fren te aos gran des pro -
ble mas da Re pú bli ca. É ver da de. Eu gos ta ria que não 
ti vés se mos es ses pro ble mas, mas os te mos. No mo -
men to, por exem plo, en fren ta mos sé ri os pro ble mas
com as com pa nhi as de avi a ção, os qua is pre ci sam
ser equa ci o na dos. Não po de mos des pre zar, de ma -
ne i ra al gu ma, um se tor tão im por tan te como o da
avião ci vil, prin ci pal men te num País das di men sões
do nos so, vis to que se cons ti tui em um im por tan te ve -
tor do de sen vol vi men to na ci o nal. Tan to es ta mos pre -
o cu pa dos com isso que fa lá va mos a res pe i to com um
gru po de ami gos, den tre os qua is es ta va pre sen te o
jor na lis ta Már cio Mo re i ra.

Tam bém lem bra mos nos sa p re o cu pa ção com
re la ção à ba lan ça de pa ga men tos. Co men tá va mos o
caso da Argen ti na, onde, em bo ra te nham sido pri va ti -
za das inú me ras em pre sas que não ge ram dó la res,
ha ve rá re mes sa dos lu cros des sas em pre sas para o
ex te ri or. Por isso, te mos de au men tar nos sa pa u ta de
ex por ta ções em pelo me nos 10% ao ano. Esse é um
de sa fio que a eco no mia bra si le i ra tem a en fren tar.

Abor dá va mos ain da ou tros as sun tos, como a
des na ci o na li za ção ex ces si va da pe tro quí mi ca e da si -
de rur gia; en fim, mu i tos são os pro ble mas que es ta -
mos de ba ten do, como é o caso das com pa nhi as te le -
fô ni cas. No par ti cu lar, as em pre sas de te le fo nia fixa
es tão so fren do gran des im pac tos pela con cor rên cia
com a te le fo nia ce lu lar. Tudo isso, que foi abor da do
em uma con ver sa en tre ami gos, pos so afir mar, não é
uma pre o cu pa ção ape nas do Se na do, mas da Re pú -
bli ca.

Gos ta ria, con tu do, de me con tra por às ale ga -
ções de que nos sa equi pe eco nô mi ca não é efi ci en te
ou é ir res pon sá vel. Não con cor do! Eu me re fe ria à ir -
res pon sa bi li da de ha vi da no pas sa do, que le vou o
País a vá ri os pon tos de con ges ti o na men to, fa zen do
com que a atu al equi pe eco nô mi ca, com efi ciên cia,
bus que so lu ções para a dí vi da, para os pro ble mas

bra si le i ros, en fim, para nos sa eco no mia. Digo isso
em alto e bom som, sem pre que dis cur so aqui da tri -
bu na, ain da mais por que ve mos como o Mi nis tro Pe -
dro Ma lan e sua equi pe eco nô mi ca vêm con se guin do
en fren tar, com mu i ta gar ra, os pro ble mas do Bra sil.
Quem não se lem bra do Bra sil de um ano atrás?
Quem não se lem bra das aves ne gras que di zi am que 
o Bra sil iria so ço brar e se ria um País de eco no mia in -
te i ra men te des tro ça da? Nós, pelo pul so fir me des sa
equi pe eco nô mi ca, es ta mos pas san do ao lar go.

Então, faço este re gis tro para que não fi que, de
ma ne i ra al gu ma, essa idéia de que não co mun go
com as idéi as da equi pe eco nô mi ca. Pos so, às ve zes, 
dis cor dar de pe que nas nu an ças, mas sei do es for ço
que essa equi pe tem fe i to para na ve gar no mun do ex -
tre ma men te di fí cil da área eco nô mi ca.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, eu que ria fa lar da mi -
nha sa tis fa ção com a pa ci fi ca ção do PMDB pa ra i ba -
no. Ce de ram am bas as par tes e con se gui mos fe char
um acor do, que, ain da que seja uma pe que na plan ta
re cém-colocada na ter ra, com cer te za, no fu tu ro, te re -
mos uma ár vo re fron do sa. Qu e ro pa ra be ni zar tan to o
gru po do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima quan to o
nos so gru po, ca pi ta ne a do pelo Go ver na dor José Tar -
gi no Ma ra nhão, que ti ve ram a sa be do ria, a ciên cia e a 
hu mil da de de ce de rem nos mo men tos cer tos, e, des -
sa for ma, co me ça mos a cons tru ir a paz no nos s o
Esta do tão que ri do, a Pa ra í ba.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do a V. Exª e ao Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, que me ce deu a sua vez.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
dor Ney Su as su na, peço a V. Exª que con fir me se, de
fato, para a pró xi ma se ma na, fi cou mar ca da a au diên -
cia, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, com as
empre sas de avi a ção aé rea, uma vez que V. Exª men -
ci o nou o es for ço que vem sen do re a li za do pela CAE
com res pe i to a esse as sun to, dada a gran de re le vân -
cia da re u nião com os pre si den tes das com pa nhi as
aé re as, re pre sen tan tes do DAC, ae ro viá ri os, ae ro na u -
tas, en fim, os tra ba lha do res da avi a ção ci vil bra si le i ra.

Agra de ço a aten ção de V. Exª no que diz res pe i -
to à de sig na ção dos mem bros do gru po de tra ba lho
que vai pas sar a pro por à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos uma agen da de ati vi da des, den tre a s
qua is um sim pó sio in ter na ci o nal, a fim de es tu dar mos 
as ques tões mo ne tá ri as in ter na ci o na is e a ame a ça de 
even tu al do la ri za ção da eco no mia de pa í ses da Amé -
ri ca La ti na. Digo da Amé ri ca La ti na por que, se di ver -
sos pa í ses se do la ri za rem – ain da que o Bra sil não o
faça –, pre ci sa mos es tar pre o cu pa dos com isso.
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O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – No bre
Pre si den te, es ta mos fa zen do ges tões para que seja,
na pró xi ma se ma na, re a li za da a au diên cia com as
em pre sas aé re as. Na ter ça-feira, ha ve rá a vo ta ção de 
ma té ria re la ti va à Pe tro bras e, na quar ta ou quin -
ta-feira – es pe ro –, a dis cus são des te tema. Se não,
será cer ta men te na pró xi ma se ma na, pois tam bém
virá a esta Casa o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra para fa -
lar so bre ques tões do Nor des te, prin ci pal men te a
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, pelo tem po que res ta da ses são.

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, Sra s e Srs. Se na do res, gos ta ria
hoje de abor dar um ou tro as sun to; con tu do, em face
da de ci são to ma da na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, quan do da apre ci a ção dos três
pro je tos de de cre to le gis la ti vo de mi nha au to ria ati -
nen tes à re di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia, re sol vi vol -
tar a esse tema.

Con si de ro de mo crá ti ca a de ci são de não vo tar
os pro je tos, em bo ra es tes já te nham re ce bi do pa re ce -
res fa vo rá ve is: tan to o do Se na dor Jef fer son Pé res,
que op tou pela apre sen ta ção de um subs ti tu ti vo pro -
pon do não a cri a ção de um Esta do por des mem bra -
men to de Mu ni cí pi os do Ama zo nas, cri an do-se as sim 
o Esta do do So li mões, mas a cri a ção de três ter ri tó ri -
os fe de ra is na que la re gião, co in ci din do qua se que in
to tum com a pro pos ta ex ter na da pelo Sr. Mi nis tro da
De fe sa nos me i os de co mu ni ca ção na ci o nal, de po is
de uma vi a gem de ins pe ção que fez àque la imen sa
re gião fron te i ri ça do oes te do Ama zo nas; tam bém o
pa re cer com re la ção ao pro je to de cri a ção do Esta do
do Ta pa jós, de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, fa -
vo rá vel à re a li za ção do ple bis ci to; e, com re la ção ao
Esta do do Ara gua ia, com o pa re cer da Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves. 

Ora, Sr. Pre si den te, hou ve al gu mas con fu sões
ou pelo me nos al guns equí vo cos na apre ci a ção des -
ses pro je tos. Pri me i ro, o pro je to pede ape nas a re a li -
za ção de ple bis ci to, por que é o que exi ge a Cons ti tu i -
ção, para que a po pu la ção se pro nun cie se quer ou
não que haja o des mem bra men to dos Mu ni cí pi os
para a for ma ção ou de um ter ri tó rio fe de ral ou de um
Esta do.

O que se dis cu te re al men te, a gran de tese que
move esta ques tão é que aque les três imen sos Esta -
dos da Re gião Ama zô ni ca – Ama zo nas, Pará e Mato

Gros so – não po dem, com a ge o gra fia que pos su em,
per mi tir uma ad mi nis tra ção cor re ta e se quer fa zer a
ade qua da de fe sa das fron te i ras do Bra sil com aque -
les pa í ses che i os de con fli tos, pro du to res de dro gas,
onde a guer ri lha e o nar co trá fi co im pe ram. E, o que é
pior, são Esta dos la ti fún di os com pro va da men te, do
pon to de vis ta ad mi nis tra ti vo, ine fi ca zes. Os pró pri os
go ver na do res, como o Go ver na dor Ama zo ni no Men -
des, de fen dem pu bli ca men te o des mem bra men to
para a cri a ção dos ter ri tó ri os. 

Eu par ti cu lar men te de fen do Esta dos, Sr. Pre si -
den te e Srs. Se na do res, por que eu nas ci em um Ter ri -
tó rio Fe de ral, fui de pu ta do por um Ter ri tó rio Fe de ral.
Por tan to, co nhe ço o mo de lo au to ri tá rio de um ter ri tó -
rio fe de ral, onde o go ver na dor é no me a do sem con -
sul ta à po pu la ção, onde não exis te um Tri bu nal de
Con tas nem Tri bu nal de Jus ti ça.

Essa, to da via, é uma ques tão que – re pi to – de -
ve ria ser dis cu ti da num se gun do mo men to. Dis cu tir a
ques tão eco nô mi ca, como vai fi car o FPE, como vai
ser a vi a bi li da de, quan tos vão ser os com po nen tes
das as sem bléi as, isso tudo se ria ob je to do pro je to de
lei com ple men tar, que só se ria apre ci a do de po is da
apro va ção do ple bis ci to pela po pu la ção e de po is da
apro va ção pe las as sem bléi as le gis la ti vas, con for me
pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral. No en tan to, todo de ba -
te é re le van te, é de mo crá ti co, deve acres cen tar al gu -
ma co i sa. É im por tan te que a po pu la ção que vai vo tar
no ple bis ci to sa i ba o que pen sam as au to ri da des, a
co me çar pe los go ver na do res dos Esta dos e os mi nis -
tros que es tão afe tos a essa área, como o Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, o Mi nis tro do Pla ne ja men to, o
Mi nis tro da De fe sa – con si de ro que fal ta o Mi nis tro do
De sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, Sras  e Srs. Se na do res, le van -
tou-se a ques tão de que se ria in te res san te cons ti tu ir
uma co mis são para es tu dar a re di vi são ter ri to ri al do
País. Pa re ce-me que é ape nas, com cer te za, um des -
cu i do, uma má in for ma ção de al guns co le gas. Essa
co mis são, com pos ta de cin co De pu ta dos Fe de ra is,
cin co Se na do res e cin co ilus tres mem bros do Po der
Exe cu ti vo, foi cons ti tu í da de acor do com o art. 12 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.
Fun ci o nou, apre sen tou seu re la tó rio, que foi pu bli ca -
do em mar ço de 1990, por tan to há 11 anos.

O re la tó rio con clu iu pela opor tu ni da de da re di vi -
são ter ri to ri al da Ama zô nia, jus ti fi can do lon ga men te o 
por quê des sa ne ces si da de, di zen do cla ra men te, por
exem plo, que en quan to áre as do Nor des te, Su des te
e Sul têm Esta dos de 200 qui lô me tros qua dra dos em
mé dia, na re gião Nor te ape nas os Esta dos do Pará e
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do Ama zo nas res pon dem por um ter ço da ex ten são
do Bra sil. O Ama zo nas, so zi nho, é ma i or do que os
sete Esta dos do Sul e do Su des te.

É fun da men tal que o Bra sil dê uma nova olha da
no seu mapa, que os bra si le i ros te nham uma nova vi -
são des sa ge o gra fia, des sa ge o po lí ti ca do País, que
só foi me xi da em três oca siões his tó ri cas. Pri me i ro,
em 1943, quan do Ge tú lio Var gas re sol veu cri ar cin co
ter ri tó ri os fe de ra is no Bra sil, dos qua is per sis ti ram
ape nas Ro ra i ma – na que la épo ca cha ma do de Rio
Bran co -, o Ama pá e Ron dô nia, cha ma da à épo ca de
Gu a po ré.

No que re sul tou essa re di vi são ter ri to ri al? Na vi -
são de Ge tú lio Var gas, era uma ques tão de de fe sa
na ci o nal, uma ques tão de de sen vol vi men to da que las
re giões. Re al men te, re sul tou no de sen vol vi men to e
na pre sen ça bra si le i ra em fron te i ras es tra té gi cas.

A ou tra vez em que se me xeu na ge o gra fia do
País foi com Jus ce li no Ku bits check, que des lo cou a
ca pi tal do Bra sil do li to ral ca ri o ca para o in te ri or do
Cen tro-Oeste, pro pi ci an do com isso o sur gi men to e o
de sen vol vi men to de vá ri as áre as do Cen tro-Oeste e
do pró prio nor te bra si le i ro, in ter li gan do o País de nor -
te a sul.

Em 1988, dis cu tiu-se no va men te na Cons ti tu in -
te, da qual V. Exª bri lhan te men te fez par te, a ques tão
da re di vi são ter ri to ri al, re sul tan do ape nas na cri a ção
do Esta do do To can tins. É pre ci so fa zer aqui tam bém
uma re fe rên cia, que, na épo ca do re gi me mi li tar, foi
cri a do o Esta do do Mato Gros so, ou tra re di vi são ter ri -
to ri al.

A Co mis são re co men dou a cri a ção do Esta do
do Ta pa jós por des mem bra men to de Mu ni cí pio do
Esta do do Pará; a cri a ção do Ter ri tó rio do Rio Ne gro,
por des mem bra men to de Mu ni cí pio do Esta do do
Ama zo nas; a cri a ção do Ter ri tó rio do Alto So li mões; a
cri a ção do Ter ri tó rio Fe de ral do Ara gua ia, no Mato
Gros so; ou tras pro pos tas, como a Uni da de Ter ri to ri al
do Abu nã, uma fi gu ra não exis ten te na Cons ti tu i ção;
e a re di vi são de ou tras re giões, como, por exem plo, a
cri a ção do Esta do do Triân gu lo.

Eu me ati ve, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, aos três ma i o res Esta dos do País, que, por co in -
ci dên cia, es tão na Ama zô nia, têm di fi cul da des ad mi -
nis tra ti vas cla ras e pro ble mas de fron te i ra mu i to sé ri -
os com pa í ses onde o nar co trá fi co im pe ra, a guer ri lha 
do mi na e onde, aci ma de tudo, a lei não exis te.

Pen sar na nova ge o po lí ti ca do País, cre io eu, é
um im pe ra ti vo do mo men to, que está atra sa do. Na
ver da de, foi par ci al men te uma de ci são da Cons ti tu in -
te que cri ou essa co mis são que con clu iu pela re di vi -

são ter ri to ri al. Entre tan to, acre di to que de mos um
pas so na me di da em que a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia de ci diu – em bo ra, re pi to, co -
lo can do de cer to modo a car ro ça an tes dos bois -, an -
tes de ou vir o povo num ple bis ci to, ou vir os mi nis tros
e os go ver na do res. Mas o que ex ce de em diá lo go e
em de ba te não pre ju di ca. 

Essa au diên cia deve ser fe i ta o mais rá pi do pos -
sí vel. A mi nha pro pos ta é que esse ple bis ci to pu des se 
ser fe i to jun ta men te com a ele i ção mu ni ci pal para não 
ha ver cus to adi ci o nal, por que o ele i tor será con vo ca -
do a vo tar para ve re a dor e para pre fe i to. Então, ao
mes mo tem po em que vo ta rá, opi na rá se de se ja ou
não a cri a ção de Ter ri tó rio ou de Esta do. 

O cer to, Sr. Pre si den te, é que esse mo de lo ge o -
po lí ti co e ge o grá fi co do País é in jus to para com to das
as re giões, por que não ga ran te o de sen vol vi men to
tam pou co a de fe sa das nos sas fron te i ras, en ges san -
do esse sis te ma que se está per pe tu an do.

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)
– Ouço V. Exª com pra zer.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, com pre en do o pro nun ci a -
men to de V. Exª e tive a opor tu ni da de de acom pa nhar
esse de ba te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. A mi nha pre o cu pa ção, re la ci o na da a qual -
quer dis cus são de uma nova ge o po lí ti ca para a re -
gião, em bo ra to dos nos de bru ce mos so bre os da dos
re la ci o na dos ao Orça men to, so bre os no vos gas tos
com as no vas es tru tu ras ad mi nis tra ti vas cri a das, a re -
dis cus são do FPE, além des se ou tro de ba te, que
aca ba sen do fe i to de al gu ma for ma, acre di to que há
um pon to pre li mi nar, que se re fe re à dis cus são da
Ama zô nia. Infe liz men te, o Go ver no Fe de ral não tem
tido a res pon sa bi li da de de dis cu tir essa ques tão do
pon to de vis ta das al ter na ti vas para o de sen vol vi men -
to eco nô mi co, di na mi za ção da eco no mia lo cal, ge ra -
ção de em pre go e ren da, pro du ção de ali men tos, en -
fim, da ques tão do de sen vol vi men to sus ten tá vel, que
não é so nho, não é re fe rên cia ro mân ti ca. Exis te pos -
si bi li da de con cre ta de ga ran tir o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al pa u ta do na sus ten ta bi li da de. 

Além dis so, há uma ques tão que me tem ca u sa -
do mu i ta pre o cu pa ção, que tive in clu si ve opor tu ni da -
de de par ti lhar com V. Exª, e so bre a qual fiz pro nun ci -
a men tos nes ta Casa, as sim como V. Exª. Tra ta-se da
dis cus são so bre um novo ins tru men to, uma nova ins -
ti tu i ção com vida pró pria, que é a se cre ta ria para ope -
ra ci o na li zar o Tra ta do da Ama zô nia. Não se tra ta ape -
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nas de uma es tru tu ra bu ro crá ti ca para re a li zar uma
ope ra ci o na li za ção com ou tros pa í ses re fe ren te ao
Tra ta do. O pro ble ma re si de no fato de que há uma
nova ins ti tu i ção, que já foi cri a da, com vida pró pria e
que pode até es ta be le cer me ca nis mos de fi nan ci a -
men tos mul ti la te ra is com ins ti tu i ções que dis põem de
vida pró pria, sem pre ci sar dis cu tir com os par la men -
tos, tam pou co com os exe cu ti vos des ses pa í ses.
Então, de que for ma isso será dis cu ti do e de que
modo o re gi men to a ser vis lum bra do por essa se cre -
ta ria será tra ta do? Será me di an te con sen so ou por
ma i o ria? Sa be mos como es sas ins tân ci as de de ci são 
por ma i o ria aca bam ser vin do a in te res ses das gran -
des na ções. Ape sar de en ten der todo o pro nun ci a -
men to de V. Exª, a dis cus são que foi fe i ta, os de ba tes
so bre a ques tão da ad mi nis tra ção, dos no vos re cur -
sos que te rão que ser im ple men ta dos, os no vos cus -
tos, a ques tão ope ra ci o nal do pla ne ja men to, do or ça -
men to e pela ges tão, tem algo fun da men tal que é o
País não ter uma po lí ti ca de de sen vol vi men to para a
Ama zô nia e que res pe i te a so be ra nia na ci o nal. Essa
é a pre o cu pa ção que tra go a V. Exª, em bo ra sa i ba
que não esse é o ins tru men to prin ci pal de seu pro -
nun ci a men to; mas, como di ver sos Se na do res fi ze -
mos vá ri os de ba tes so bre a so be ra nia na ci o nal e a
Ama zô nia, an tes de qual quer po si ci o na men to, de
qual quer mo di fi ca ção da es tru tu ra ge o po lí ti ca, pre ci -
sa ría mos dis cu tir uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
sus ten tá vel, uma po lí ti ca de se gu ran ça para a Ama -
zô nia e de so be ra nia na ci o nal.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na do ra He lo i sa He le na, os ar gu men tos que V.
Exª traz po dem e de vem ser dis cu ti dos pa ra le la men -
te, nem an tes nem de po is.

Uma co i sa é dis cu tir mos a po lí ti ca que o go ver -
no quer para a Ama zô nia – acre di to que não quer ne -
nhu ma -, ou tra co i sa é dis cu tir mos a ge o po lí ti ca, a di -
vi são ter ri to ri al da Ama zô nia. Está pro va do que so -
men te os três Esta dos que cito, o Ama zo nas, o Pará e 
o Mato Gros so, com põem mais da me ta de da área
ter ri to ri al do País, e isso não é algo inex pres si vo do
qual pu dés se mos des cu i dar. So men te o Ama zo nas,
re pi to, é ma i or que os sete Esta dos das re giões Sul e
Su des te.

Esta é uma ques tão não so men te de ex ten são,
mas tam bém de le var em con ta os ci da dãos que ali vi -
vem, que fi cam mar can do pas so. Por isso pre ci sa -
mos dis cu tir o as sun to com ce le ri da de. Não se tra ta
de um tema novo, le va do pela emo ção ou ques tões
me no res; tem pelo me nos um re gis tro his tó ri co na
Cons ti tu in te de 1988, um re gis tro do cu men tal em

mar ço de 1990 com a pu bli ca ção do re la tó rio da co -
mis são de re di vi são ter ri to ri al do País cri a da pela
Cons ti tu i ção.

Assim, este Con gres so, ba si ca men te o Se na do, 
que re pre sen ta os Esta dos, tem a obri ga ção de dis cu -
tir pro fun da men te o tema. Fi na li zo, ape lan do não só
aos Se na do res mem bros da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, mas a to dos os co le gas
para que ana li se mos o pro ble ma com um olhar mais
bra si le i ro e me nos lo ca li za do nes sa ou na que la re -
gião, por que o Bra sil está mar can do pas so quan do
tem ape nas três Esta dos que res pon dem por mais da
me ta de de sua área ter ri to ri al, três Esta dos que fa -
zem fron te i ra com sete pa í ses da Amé ri ca La ti na, pa í -
ses que têm con fli tos sé ri os, in clu si ve o mais sé rio de -
les, que é o do nar co trá fi co – está aí a CPI do Nar co -
trá fi co para com pro var o quan to é im por tan te para o
Bra sil e para o mun do o com ba te ao nar co trá fi co que,
mu i tas ve zes, deve e pode co me çar pela sim ples pre -
sen ça do po der pú bli co mais pró xi mo de nos sas fron -
te i ras. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. 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. Ca sil do Mal da -
ner, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con -
ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o tema que me traz 
hoje à tri bu na tem sido, para mim, ao lon go de mi nha
vida pú bli ca, ob je to, a um só tem po, tan to de per ple xi -
da de, como de cons tran gi men to e de in dig na ção.

Tra ta-se da ques tão do tu ris mo no Nor des te, ati -
vi da de tida, con sen su al men te, como de gran de po -
ten ci al di na mi za dor ao de sen vol vi men to da re gião,
dada a si tu a ção pri vi le gi a da, que to dos re co nhe ce -
mos, em ter mos de atra ti vos na tu ra is e do ri quís si mo
fol clo re que tem aque la re gião.

No en tan to, Sr. Pre si den te, esse pa tri mô nio,
que nós to dos re co nhe ce mos como in ve já vel, de do -
tes fí si cos na tu ra is, con si de ra do, por to dos que mi li -
tam no se tor, uma van ta gem com pa ra ti va, de ci si va a
seu fa vor, em face de ou tras re giões bra si le i ras ou
mes mo do ex te ri or, in fe liz men te pa re ce fa da do a nun -
ca ren der os fru tos eco nô mi cos es pe ra dos pela sua
pu jan ça.
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Não de i xa de ser re vol tan te, es pe ci al men te para 
um re pre sen tan te po lí ti co, como eu, da re gião, ver
des ba ra ta rem-se, por fal ta de uti li za ção ra ci o nal, tan -
tos re cur sos que es ta ri am, com cer te za, re sol ven do
uma ques tão cru ci al, que é a di fi cul da de so ci al na -
que la re gião.

Assim, o me lhor apro ve i ta men to do po ten ci al da 
in dús tria do tu ris mo no Nor des te como um todo e em
Per nam bu co, em par ti cu lar, é até um im pe ra ti vo mo -
ral, para to dos os que de te nham al gum tipo de po der
ou res pon sa bi li da de po lí ti ca de ema na ção po pu lar.

Para tan to, é pre ci so que a in dús tria do tu ris mo
nun ca re pi ta a fa mi ge ra da ”in dús tria da seca“, fon te
co nhe ci da de apro pri a ção pri va da de re cur sos pú bli -
cos, mas, an tes, um mo de lo de efi ciên cia na apli ca -
ção de di nhe i ro pú bli co, na for ma de in ves ti men tos
cri te ri o sa men te pre or de na dos à ob ten ção de me lho -
res re sul ta dos eco nô mi cos e so ci a is, no me nor tem po 
pos sí vel.

Nes se sen ti do, é pre ci so par tir de um di ag nós ti -
co acu ra do da si tu a ção atu al do se tor tu rís ti co na re -
gião nor des ti na, para que se for mu lem pro pos tas per -
ti nen tes e do ta das de co e rên cia in ter na, e não va gas
de cla ra ções de in ten ção.

No Nor des te, as sim como no res to do mun do, o
tu ris mo é for ma do por uma ca de ia com ple xa de agen -
tes pri va dos e pú bli cos que se in te gram para for mar o
ta ma nho e a qua li da de do se tor, como im por tan te pa -
pel na ge ra ção de em pre go e ren da em re giões que
pos sam ser gran des re cep to ras de tu ris tas, como é a
nos sa re gião do Nor des te.

No mun do, o fa tu ra men to no se tor cor res pon de
a 10% do PIB mun di al. No Bra sil, esse per cen tu al cai
para 5,5% do PIB na ci o nal, en quan to que, no Nor des -
te, que mais pre ci sa, cai mais ain da, não pas sa de 3% 
do PIB na ci o nal, in di can do que o tu ris mo é tra ta do
com des pre zo pe los go ver nos que se su ce dem.

Em 1998, o Nor des te re ce beu 3 mi lhões e 100
mil tu ris tas, Sr. Pre si den te. Des se to tal, 2,5 mi lhões
de pes so as vi e ram do pró prio Bra sil e ape nas 615 mil
do ex te ri or. Esses são da dos da Fi pe-USP e Fa -
de-UFPE, da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co,
di vul ga dos pelo Embra tur, ou seja, 20% ape nas do
flu xo tu rís ti co do Nor des te se de veu a vi si tan tes es -
tran ge i ros.

Além dis so, a ma i o ria dos tu ris tas que vi si ta ram
a re gião em 1998 vi e ram de ou tras ci da des e Esta dos
pró pri os do Nor des te, o que mos tra que ali o tu ris mo,
além de ter um PIB se to ri al ba i xo, be ne fi cia-se ain da
me nos da ca pa ci da de que o se tor tem de ex por tar
ser vi ços, pois a ma i o ria da ren da nele ge ra da ad vém

de nor des ti nos que cir cu lam no in te ri or do seu pró prio 
ter ri tó rio. Assim, 1,685 mi lhão pes so as ou 55% dos
vi si tan tes do Nor des te, em 1998, vi e ram da pró pria
re gião.

Ao mes mo tem po, não se pode es que cer que
hoje, ape sar de tudo, já se con se gue atra ir para o
Nor des te um con tin gen te nada des pre zí vel de tu ris -
tas es tran ge i ros.

A re ce i ta com o tu ris mo no Nor des te che gou a
R$3.8 bi lhões, em1997, e de ve rá es tar em tor no de
R$4,1 bi lhões no ano de 1999.

Para se ter uma di men são com pa ra ti va des ses
va lo res, bas ta di zer que esse to tal é bem su pe ri or ao
que se gera em se to res tra di ci o na is, como o su cro al -
co o le i ro, que gera bem me nos de 3% do PIB re gi o nal.

Qu an to à par ti ci pa ção re la ti va de Per nam bu co,
com pa ra ti va à re ce i ta ge ra da pelo tu ris mo nos de ma -
is Esta dos do Nor des te, es ta mos em se gun do lu gar,
atrás da Ba hia e se gui dos mu i to de per to já pelo Ce a -
rá, con for me da dos de 1997 da Su de ne e da Co mis -
são de Tu ris mo Inte gra do do Nor des te (CETI – NE).

As es ti ma ti vas hoje exis ten tes so bre o tu ris mo
nor des ti no in di cam que o Ce a rá deve ter pas sa do
Per nam bu co em re ce i tas ge ra das no se tor nos úl ti -
mos dois anos. Aliás, se não fos se o nú me ro de tu ris -
tas de ne gó ci os que Re ci fe re ce be, o Rio Gran de do
Nor te e a Pa ra í ba te ri am ul tra pas sa do Per nam bu co.

Per nam bu co já se en con tra va atrás do Ce a rá,
nes se par ti cu lar, em 1997. Deve ter esse atra so re la ti -
vo do se tor am pli a do ain da mais no úl ti mo biê nio.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner. 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 20 mi nu tos, para que o
ora dor con clua a sua ora ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Agra de -
ço, Sr. Pre si den te, a com pre en são da Mesa.

A ex pli ca ção é sim ples: as be le zas na tu ra is e as
con di ções cli má ti cas ex cep ci o na is exis tem em pra ti -
ca men te to dos os Esta dos nor des ti nos. O que faz a
di fe ren ça é o em pe nho das au to ri da des em de sen vol -
ver uma rede de ser vi ços que res pon da às exi gên ci as 
dos vi si tan tes. Ou tro as pec to im por tan te a ser ana li -
sa do é a ca pa ci da de ge ra do ra de em pre gos como um 
dos prin ci pa is atri bu tos do se tor tu rís ti co.

Esti ma-se que o tu ris mo te nha ge ra do cer ca de
200 mil em pre gos di re tos e in di re tos no Nor des te em
1997, o que re pre sen ta cer ca de 1% dos em pre gos
to ta is cri a dos. Isto sig ni fi ca que o ní vel de po bre za é
tão ele va do no Nor des te e a pro du ti vi da de na ma i o ria
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dos seus se to res eco nô mi cos é tão ba i xa que o se tor
tu rís ti co pode ser con si de ra do como re la ti va men te
pou co in ten si vo em mão-de-obra.

Não se con clua daí que ele não te nha uma ca -
pa ci da de gi gan tes ca e fun da men tal na ge ra ção de
em pre gos na re gião; ao con trá rio, o tu ris mo tem tudo
para ser um dos car ros-chefes numa po lí ti ca de pro -
mo ção e cri a ção de pos tos de tra ba lho no Nor des te.

Na ati vi da de tu rís ti ca, a Ba hia e o Ce a rá li de ram 
tam bém a ge ra ção de em pre gos, fi can do Per nam bu -
co atrás des ses dois Esta dos a uma dis tân cia nada
des pre zí vel, já que, na Ba hia, por exem plo, o tu ris mo
em pre ga 2,09% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va 
(PEA), e em Per nam bu co ab sor ve ape nas 0,75% da
po pu la ção em con di ções de tra ba lho, aba i xo, por tan -
to, da mé dia re gi o nal que é de cer ca de 1%.

Aqui cabe, mais do que nun ca, ten tar res pon der
por que o tu ris mo no Nor des te, e em Per nam bu co,
em par ti cu lar, não atin ge ní ve is ade qua dos e com pa -
tí ve is com a ex pe riên cia in ter na ci o nal, no que tan ge
tan to a ge ra ção de em pre gos e ren da, como na com -
po si ção do PIB re gi o nal e es ta du al.

Para isso é mis ter pri me i ro exa mi nar as con di -
ções in fra-estuturais e o equi pa men to ur ba no exis ten -
tes na re gião, in dis pen sá ve is ao bem-estar do tu ris ta
e para as se gu rar sua per ma nên cia con for tá vel no lo -
cal, bem como even tu al re tor no, de que, afi nal, de -
pen de o be ne fí cio de sua es ta da para a eco no mia da
área vi si ta da.

Pes qui sa atu a lís si ma da Embra tur, re a li za da no
iní cio des te ano, dá con ta da ava li a ção fe i ta por vi si -
tan tes es tran ge i ros, em di ver sas ci da des bra si le i ras,
so bre a ofer ta de al guns itens con si de ra dos es sen ci a -
is para o con su mo de qual quer tu ris ta, tais como: a
qua li da de do trans por te ur ba no, dos ae ro por tos, dos
ho téis, dos res ta u ran tes, dos gui as de tu ris mo, das di -
ver sões no tur nas, do co mér cio, dos tá xis, da se gu -
ran ça pú bli ca, das co mu ni ca ções e da lim pe za ur ba -
na.

Tais es ta tís ti cas nos le vam às se guin tes con clu -
sões:

1 – Os ser vi ços tu rís ti cos do Nor des te têm qua li -
da de mé dia in fe ri or aos ofe re ci dos nas de ma is re -
giões mais de sen vol vi das do res to do País;

2– Essa pior qua li da de abar ca tan to os ser vi ços
pú bli cos, como lim pe za e se gu ran ça pú bli ca e es ta do
dos ae ro por tos, quan to os pri va dos, como ser vi ços
em ba res e res ta u ran tes e gui as tu rís ti cos;

3– Tal con clu são se es ten de a ser vi ços onde os
tu ris tas re pre sen tam a ma i o ria da de man da, como no
caso dos gui as tu rís ti cos e ho téis, as sim como àque -

les em que eles são ape nas uma par ce la dos con su -
mi do res e os ha bi tan tes lo ca is re pre sen tam a ma i or
par te, como ocor re com os ba res e res ta u ran tes;

4– Os ser vi ços do Re ci fe, ape sar de não se rem
os pi o res en tre as gran des ca pi ta is do Nor des te, não
se des ta cam dos de ma is, como se ria de se es pe rar,
dada sua ma i or tra di ção em ser vi ços tu rís ti cos, ori un -
da de uma épo ca em que o ae ro por to do Re ci fe era
uma das prin ci pa is por tas de en tra da do País na re -
gião Nor des te;

5– Tudo so ma do, de duz-se que o Re ci fe vem
per den do qua li da de re la ti va dos seus ser vi ços tu rís ti -
cos.

As es ta tís ti cas dis po ní ve is in for mam tam bém
que os atra ti vos na tu ra is, o pa tri mô nio his tó ri co e cul -
tu ral e a re cep ti vi da de da po pu la ção são mais bem
ava li a dos pe los vi si tan tes do que os de ma is itens re -
fe ren tes aos ser vi ços pú bli cos e pri va dos.

Isso sig ni fi ca que o Nor des te ain da tem uma re -
pu ta ção de re gião sel va gem, pos su i do ra de be le zas
na tu ra is e dig na de ser vi si ta da ape sar das di fi cul da -
des apre sen ta das pela má qua li da de dos ser vi ços.
Tal si tu a ção, evi den te men te, é pou co es ti mu lan te
para o tu ris ta, pos to na in cô mo da po si ção de des bra -
va dor e aven tu re i ro pou co exi gen te, e não na de vi a -
jan te ci vi li za do e pre dis pos to ao me lhor ní vel de con -
su mo e con for to pos sí ve is.

Esse pro ble ma é ma i or no se tor pú bli co pois os
ser vi ços pú bli cos têm pior ava li a ção do que os ser vi -
ços pri va dos, tan to pe los tu ris tas na ci o na is como pe -
los es tran ge i ros.

Vale sa li en tar que os ser vi ços pri va dos, que têm 
nos tu ris tas sua prin ci pal fon te de de man da (ho téis,
por exem plo), têm me lhor ava li a ção do que os ser vi -
ços em que tu ris tas con tri bu em ape nas com uma par -
ti ci pa ção mi no ri tá ria da de man da.

Isso de mons tra que o se tor tem fe i to seu pa pel
em me lho rar a qua li da de da sua ofer ta, pelo me nos
quan to aos ser vi ços ofe re ci dos pela ini ci a ti va pri va da
e mais vol ta dos para o con su mo ti pi ca men te tu rís ti co.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor Car -
los Wil son, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR CARLOS WILSON (PPS – PE) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Car los Wil son. V. Exª abor da com mu i ta
com pe tên cia um tema que de ve ria ser se le ci o na do
como uma das pri o ri da des de Go ver no no País. Afi nal 
o tu ris mo é uma ati vi da de es sen ci al men te eco nô mi -
ca, ge ra do ra de ren da, de re ce i ta pú bli ca e de em pre -
go. Cre io mes mo que o Go ver no, apro ve i tan do-se do
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im pas se que o le vou a de mi tir o Mi nis tro de Espor te e
Tu ris mo no País, de ve ria re pas sar a ati vi da de go ver -
na men tal na área do tu ris mo para o Mi nis té rio de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co, que, cer ta men te, te ria
ma i o res pos si bi li da des de for mu lar po lí ti cas pú bli cas
vol ta das ao es tí mu lo e ao de sen vol vi men to do tu ris -
mo em nos so País. La men ta vel men te, o Go ver no tem 
ig no ra do a for ça, a im por tân cia do tu ris mo para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co. Sem dú vi da, se o Go ver no 
ala van cas se esse se tor da eco no mia na ci o nal, es ta -
ria ofe re cen do opor tu ni da des de tra ba lho e vida dig na 
a mi lha res de bra si le i ros. É um erro ima gi nar que o tu -
ris mo não deva ser con si de ra do ati vi da de es sen ci al -
men te eco nô mi ca. Por isso, V. Exª tem ra zão quan do
ape la para que o Go ver no tome ini ci a ti vas. Na ver da -
de, o Go ver no não tem que in ves tir mu i to no se tor,
tem que ter cre di bi li da de, ca pa ci da de de con ven ci -
men to para for mu lar po lí ti cas que le vem a ini ci a ti va
pri va da a in ves tir. Cabe exa ta men te ao se tor pri va do
re a li zar os in ves ti men tos ne ces sá ri os para que o tu -
ris mo seja a ala van ca gem de de sen vol vi men to eco -
nô mi co. Mas o Go ver no não tem fe i to isso, essa mis -
são ele não tem cum pri do com com pe tên cia e, por
isso, V. Exª, que apre sen ta nú me ros, que ofe re ce in -
for ma ções fun da men ta is para que a con vic ção de
que o tu ris mo é im por tan te se tor ne uma con vic ção
ar ra i ga da no seio do Go ver no des te País, está de pa -
ra béns nes ta tar de de quin ta-feira. Mu i to obri ga do por 
me con ce der o apar te. V. Exª, cer ta men te, com as
pro pos tas que vem apre sen tan do, com as su ges tões
que vem ofe re cen do, tem mu i to a con tri bu ir para que
o Go ver no se sen si bi li ze e ofe re ça re al men te ma i o res 
con di ções àque les que atu am nes se se tor da eco no -
mia.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Álva ro Dias. O apar te de V. Exª en -
gran de ce e for ta le ce mu i to meu dis cur so.

V. Exª, que foi Go ver na dor do Esta do do Pa ra -
ná, que sem pre foi um ho mem de di ca do à cri a ção e
ao in cen ti vo do tu ris mo na que la re gião, sabe que não
exis te no mun do uma in dús tria mais pro mis so ra e ge -
ra do ra de em pre gos do que o tu ris mo.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ca sil do Mal da ner, no
Bra sil, in fe liz men te, os go ver nos se su ce dem, ma s
não dão ao tu ris mo a im por tân cia que de ve ria ser
dada. Re co nhe ço, por exem plo, o tra ba lho fe i to hoje
pela Embra tur, na fi gu ra do seu Pre si den te, Dr. Caio
Luiz de Car va lho, ho mem de lar ga ex pe riên cia no se -
tor, que, de al guns anos para cá, deu um im pul so sig -
ni fi ca ti vo à área do tu ris mo em nos so País.

Escu tan do o apar te do Se na dor Álva ro Dias,
lem brei-me do epi só dio gro tes co que o País foi obri -
ga do a as sis tir: a de mis são do Mi nis tro Ra fa el Gre ca,
que foi a ma i or de mons tra ção do des ca so e da de sa -
ten ção do Go ver no para com o tu ris mo. Na hora em
que se in di ca uma pes soa que não tem co nhe ci men to 
da im por tân cia do tu ris mo para o País, há uma de -
mons tra ção de que o Go ver no não tem in te res se em,
cada dia mais, for ta le cer um se tor que se ria o mais
im por tan te. Pa í ses como Por tu gal, Fran ça e Espa nha 
têm, no tu ris mo, sua prin ci pal fon te ge ra do ra de em -
pre go e de ar re ca da ção. Con se qüen te men te, o Bra -
sil, que dis põe de toda essa po ten ci a li da de, po de ria
es tar em uma me lhor si tu a ção, não en fren tan do al tas
ta xas de de sem pre go, e m uma si tu a ção eco nô mi ca
bem mais fa vo rá vel.

Isso mos tra que, se exis tir por par te do Go ver no, 
se ri e da de para se for ta le cer a in dús tria sem cha mi né, 
como o tu ris mo é co nhe ci do no mun do, com cer te za,
o tu ris mo tra rá gran des be ne fí ci os, di mi nu in do prin ci -
pal men te os des ní ve is so ci a is do nos so País.

Mi nha con vic ção de que o tu ris mo tem um peso
de ci si vo no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co
vem de lon ga data. Em mi nha ges tão à fren te do Esta -
do de Per nam bu co, há cer ca de dez anos, man dei
ela bo rar o ma i or pro je to tu rís ti co do Nor des te bra si le i -
ro, o Cos ta Dou ra da.

Tive na que la épo ca, Se na dor He lo i sa He le na, a
vi são cla ra da im por tân cia do de sen vol vi men to do tu -
ris mo não só para o meu Esta do, mas tam bém para
Ala go as, onde há pra i as be lís si mas, com for tes tra di -
ções cul tu ra is e ar tís ti cas. Não medi es for ços para a
im plan ta ção da ro do via que dá aces so às pra i as de
to dos os Mu ni cí pi os, como Po ju ca, Por to de Ga li -
nhas, Si ri nha ém e Cabo de San to Agos ti nho.

To mei to das as me di das ne ces sá ri as para o es -
ta be le ci men to do Pro je to Cos ta Dou ra da e lem bro
que, na épo ca, era Go ver na dor de Ala go as Mo a cir
Andra de, o qual me di zia que Ala go as ti nha mu i tas di -
fi cul da des eco nô mi cas e, con se qüen te men te, não
po de ria par ti ci par como par ce i ra da ela bo ra ção da -
que le pro je to. Per nam bu co não fez mais do que a
obri ga ção ao for mu lar a ma té ria e dá-la a Ala go as,
como se esse Esta do ti ves se par ti ci pa do fi nan ce i ra -
men te de sua ela bo ra ção, o que de mons tra que,
quan do há von ta de para fa zer as co i sas em prol da
re gião, isso é pos sí vel.

Ou tro equí vo co da atu al ad mi nis tra ção é acre di -
tar que Re ci fe não deve ser o pólo prin ci pal do tu ris mo 
do Esta do, na cren ça de que o tu ris ta ve nha ao Nor -
des te ape nas em bus ca do la zer das pra i as e do iso -
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la men to e, por tan to, pre ten sa men te, se in te res sa ria
mais pelo li to ral dis tan te da ca pi tal.

Além dis so, os re cur sos do Pro de tur es tão sen -
do vis tos como fon te de re a li za ção de pro mes sas de
cam pa nha, tais como du pli ca ção de al gu mas es tra -
das e cons tru ções ur ba nas em ci da des com pou ca ou 
ne nhu ma vo ca ção para o se tor, o que tor na tais in ves -
ti men tos de re du zi do im pac to na ad mi nis tra ção e no
di na mis mo do tu ris mo.

Assim, Sr. Pre si den te, sa ben do do adi an ta do da 
hora e da pror ro ga ção da ses são por 20 mi nu tos e
tam bém para dar opor tu ni da de ao Se na dor Ca sil do
Mal da ner de pro nun ci ar o seu dis cur so, en cer ro o
meu pro nun ci a men to, afir man do que se o tu ris mo for
olha do pelo Go ver no como uma ati vi da de ge ra do ra
de em pre go, uma fon te ge ra do ra de eco no mia, te nho
cer te za de que ire mos di mi nu ir esse qua dro ex tre ma -
men te des van ta jo so de de sem pre go e de cri se eco -
nô mi ca em nos so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Wil -
son, o Sr. Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. V. Exª
dis põe de cin co mi nu tos, tem po que res ta para o en -
cer ra men to da ses são.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Pro cu ra rei cum prir, Sr. Pre si den te Álva ro Dias. 
Qu e ro tam bém agra de cer ao emi nen te Se na dor Car -
los Wil son por ter sido con des cen den te e ter re du zi do
seu dis cur so, ape sar de es tar abor dan do um tema de
fun da men tal im por tân cia não só para o Nor des te,
mas para o Bra sil. S. Exª, com pro pri e da de, já que foi
Go ver na dor de Per nam bu co, tem co nhe ci men to pro -
fun do des te se tor tão im por tan te da eco no mia bra si le -
i ra: o tu ris mo.

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, em mi nhas ha -
bi tu a is an dan ças pelo in te ri or de meu Esta do, fui
abor da do, inú me ras ve zes, por mu i tos ci da dãos ca ta -
ri nen ses que cla ma vam por uma le gis la ção que per -
mi tis se o re tor no de ser vi do res ina ti vos à ati vi da de do
ser vi ço pú bli co.

Du ran te ce ri mô nia no Pa lá cio do Pla nal to,
quan do, em 1999 se co me mo ra va o Dia Inter na ci o nal 
do Ido so, o Pre si den te da Re pú bli ca for mu lou jus tas
crí ti cas às apo sen ta do ri as pre co ces su bli nhan do:
”Essa ob ses são de pa rar de tra ba lhar, a uma cer ta

ida de, cria pro ble mas fi nan ce i ros de sa gra dá ve is para 
a Pre vi dên cia“.

No dia 16 de abril pas sa do, de ci di apre sen tar
Pro je to de Lei ao Se na do, que to mou o nº 246, de
1999, al te ran do a Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990, que tra ta do re gi me ju rí di co das Car re i ras ”para
ins ti tu ir, como for ma de pro vi men to de car go pú bli co,
o re in gres so, no ser vi ço pú bli co, de ser vi dor apo sen -
ta do vo lun ta ri a men te“.

A pro po si ção que tive a hora de apre sen tar a
esta Ca sas es ta be le ce que ”o re in gres so ocor re rá
me di an te re que ri men to do ser vi dor, fe i to até cin c o
anos após a pu bli ca ção do res pec ti vo ato de apo sen -
ta do ria“. Tam bém fica cla ro que o re in gres so far-se-á
em con for mi da de com os in te res ses e ne ces si da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, dele ex clu in do-se
o apo sen ta do que já te nha com ple ta do 70 anos de
ida de.

O pro je to tam bém de i xa que o tem po em que o
ser vi dor es ti ver apo sen ta do não seja con ta do para a
nova apo sen ta do ria, em caso de re ver são, com a evi -
den te pre o cu pa ção de de fen der os in te res ses da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Enquan to essa pro po si ção tra mi ta no Se na do,
fui agra da vel men te sur pre en di do com a 11ª re e di ção
da Me di da Pro vi só ria de nº 1.971, a 4 de maio pas sa -
do, re pro du zin do, tex tu al men te, a idéia que con ce bi,
o que cons ti tui, hoje, não só mo ti vo de sa tis fa ção para 
mim, em par ti cu lar, como de jus to re go zi jo para mi lha -
res de apo sen ta dos de cujo ní vel de qua li fi ca ção se
res sen te o nos so ser vi ço pú bli co.

Essa me di da pro vi só ria, re e di ta da pelo Po der
Exe cu ti vo pela 11ª vez, tra ta va ori gi nal men te da re es -
tru tu ra ção das Car re i ras de Au di to ria do Te sou ro Na -
ci o nal e or ga ni za ção da Car re i ra de Au di to ria Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra de Au di to ria Fis -
cal do Tra ba lho, con ten do 22 ar ti gos.

A me di da pro vi só ria em re fe rên cia, em seu art.
21, dis pôs al te ra ção do art. 25 da Lei nº 8.112, de
1990, que pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 25. Rever são é o re tor no à ati vi da de de ser -
vi dor apo sen ta do:

I – por in va li dez, quan do jun ta mé di ca ofi ci al de -
cla rar in sub sis ten tes os mo ti vos da apo sen ta do ria; ou

II – no in te res se da ad mi nis tra ção, des de que:
1.  te nha so li ci ta do a re ver são;
2.  a apo sen ta do ria te nha sido vo lun tá ria;
3.  es tá vel quan do na ati vi da de;
4.  a apo sen ta do ria te nha ocor ri do nos cin -

co anos an te ri o res à so li ci ta ção;
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5.  haja car go vago.
§ 1º A re ver são far-se-á no mes mo car go ou no

car go re sul tan te de sua trans for ma ção.
§ 2º O tem po em que o ser vi dor es ti ver em exer cí -

cio será con si de ra do para con ces são da apo sen ta do ria;
§ 3º No caso do in ci so I, en con tran do-se pro vi do o

car go, o ser vi dor exer ce rá suas atri bu i ções como ex ce -
den te até a ocor rên cia de vaga.

§ 4º O ser vi dor que re tor nar à ati vi da de por in te res -
se da ad mi nis tra ção per ce be rá, em subs ti tu i ção aos pro -
ven tos da apo sen ta do ria, a re mu ne ra ção do car go que
vol tar a exer cer, in clu si ve com as van ta gens de na tu re za
pes so al que per ce bia an te ri or men te à apo sen ta do ria.

Como essa me di da pro vi só ria teve es cas sa di vul -
ga ção, con cla mo os ser vi do res pú bli cos fe de ra is que
pre en cham as con di ções men ci o na das a to ma rem a ini -
ci a ti va de re que rer seu re tor no ao ser vi ço pú bli co, que
terá de vol ta aos seus qua dros fun ci o na is pro fis si o na is
ex pe ri en tes e de alto ní vel de qua li fi ca ção, o que cer ta -
men te con tri bu i rá para a ba ta lha que o Go ver no tra va
pelo equi lí brio nas suas con tas pre vi den ciá ri as.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, de que a Re for ma da Pre vi dên cia, que se con cre ti -
zou com a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, cons ti -
tu iu pro vi dên cia in dis pen sá vel para se evi tar a fa lên cia
dos re gi mes pre vi den ciá ri os bra si le i ros, es pe ci al men te o
sis te ma que abran ge os ser vi do res pú bli cos.

To da via, um dos efe i tos no to ri a men te ne ga ti vos
des sa re for ma foi a in qui e ta ção que ca u sou en tre os ser -
vi do res pú bli cos, ge ra da pela omis são do Go ver no Fe -
de ral em in for mar e di vul gar, com re gras cla ras e trans -
pa ren tes, seus re a is ob je ti vos. Esse erro ha ve ria de cus -
tar caro: ti ve mos uma fre né ti ca cor ri da às apo sen ta do ri -
as, que se en car re ga ram de au men tar o já one ra do sis -
te ma pre vi den ciá rio pú bli co, atin gin do um ní vel qua se in -
su por tá vel para as fi nan ças do Esta do.

Con for me tive opor tu ni da de de sus ten tar na jus ti fi -
ca ti va do pro je to de lei por mim apre sen ta do, as es ta tís ti -
cas do Po der Exe cu ti vo Fe de ral in for ma vam que o nú -
me ro de apo sen ta do ri as, por ano, es te ve aba i xo de 18
mil, em 1994; al can ça ria 34 mil, em 1995; 27 mil, em
1996; 25 mil, em 1997; e 20 mil, em 1998.

Tais nú me ros de mons tram que hou ve uma cor ri da
à apo sen ta do ria por par te dos ser vi do res pú bli cos, cer ta -
men te te me ro sos de que seus di re i tos não fos sem res -
pe i ta dos. É sa bi do que esse fe nô me no au men tou, subs -
tan ci al men te, os cus tos da Admi nis tra ção, pos to que a
pas sa gem de um ser vi dor para a ina ti vi da de im pli ca,
sem pre, a ma nu ten ção do pa ga men to de sua re mu ne ra -
ção, sem a con tra par ti da de seu tra ba lho, que deve ser
exe cu ta do por novo ser vi dor.

Vale a pena as si na lar, Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, que não ape nas au men ta ram, de for ma in to -
le rá vel, os gas tos com as apo sen ta do ri as pú bli cas, como 
o ser vi ço pú bli co per deu o con cur so de boa par ce la dos
ser vi do res mais ex pe ri en tes que pos su ía, em de tri men to
de qua li da de dos ser vi ços ofe re ci dos à po pu la ção.

Tam bém pa re ce re le van te lem brar que, hoje, após
a pro mul ga ção da re for ma da Pre vi dên cia – quan do fi -
cou es cla re ci da, ine quí vo ca e de fi ni ti va men te, a ques tão
dos di re i tos ad qui ri dos –, re ser vou-se aos ser vi do res que 
en tão con ta vam tem po in te gral para se apo sen ta rem até
a sua pro mul ga ção – e não o fi ze ram – o di re i to de não
ser des con ta da em seus ven ci men tos a par ce la cor res -
pon den te ao INSS, o que cons ti tui ine gá vel es tí mu lo à
per ma nên cia de mu i tos de les no ser vi ço ati vo.

Di an te da nova si tu a ção, mu i tos ser vi do res es tão
ma ni fes tan do o de se jo de re tor nar ao ser vi ço pú bli co,
con ven ci dos de te rem re que ri do pre co ce men te sua apo -
sen ta do ria quan do ain da es tão em con di ções de pres tar
ser vi ço pú bli co pro fis si o nal de alta qua li da de, não só em
uni ver si da des, mas tam bém em to dos os se to res da
Admi nis tra ção Pú bli ca, nos âm bi tos fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal. Cla ro que tra ba lha ri am ago ra sem con tar tem -
po de ser vi ço para nova apo sen ta do ria.

Qu an do hou ve a cor ri da pe las apo sen ta do ri as, o
Po der Pú bli co teve que re qui si tar pes so al por meio de
con tra tos ou de con cur sos, de ven do, des sa for ma, pa gar 
àque les que pas sa ram para a ina ti vi da de, bem como aos 
que es ta vam co me çan do. Mu i tas ve zes, o jo vem ser vi -
dor ini cia o tra ba lho sem a ex pe riên cia ad qui ri da em ra -
zão da ma tu ri da de e, até che gar ao auge da sua pro du -
ção, a co mu ni da de bra si le i ra aca ba per den do.

Assim, com a pro pos ta apre sen ta da por nós em
abril do ano pas sa do, e ago ra, com a me di da pro vi só ria
do Go ver no pre ven do o que ha vía mos su ge ri do, exis te a
pos si bi li da de de re tor no do ser vi dor apo sen ta do. Por
esse mo ti vo, re go zi jo-me, nes se par ti cu lar, com o Go ver -
no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que en -
ten deu ser essa me di da im por tan te para o Bra sil, uma
vez que apro ve i ta me lhor es sas pes so as que ain da po -
dem pres tar gran de ser vi ço ao País por mais tem po.
Con se qüen te men te, a pró pria Pre vi dên cia de i xa de ar -
car com mais ônus em re la ção aos apo sen ta dos.

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, são es sas as
con si de ra ções que tra go hoje a esta Casa e ao Bra sil,
cum pri men tan do o Go ver no, que, na pes soa do Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, re ve lou-se
sen sí vel ao ins ti tu ir essa me di da pro vi só ria. Agra de ço a
to le rân cia que me foi dis pen sa da, vis to que o nos so tem -
po está pra ti ca men te es go ta do.
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O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Os Srs. Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Pa tro cí nio e Iris Re zen -
de en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos,
na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exas se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive o pra zer de to mar 
co nhe ci men to do pri me i ro con jun to de da dos, sis te ma ti -
za dos e re u ni dos num úni co do cu men to, so bre os cur sos 
de pós-graduação do meu Esta do, o Ce a rá. A pu bli ca ção 
que traz tais da dos foi or ga ni za da pela Fun da ção Ce a -
ren se de Ampa ro à Pes qui sa (Fun cap), sob a pre si dên -
cia do Pro fes sor João Lu cas Mar ques Bar bo sa. O di ag -
nós ti co apre sen ta do na pu bli ca ção re fle te o in ves ti men to 
na for ma ção de re cur sos hu ma nos de alto ní vel ve ri fi ca -
do no Esta do do Ce a rá en tre os anos de 1994 e 1998.

Des de sua cri a ção, a Fun cap ele geu como pri o ri tá -
rio o in cen ti vo à for ma ção de mes tres e dou to res para o
Esta do, me di an te um pro gra ma de con ces são de bol sas
aca dê mi cas. O ob je ti vo des se pro gra ma está ex pres so
nas se guin tes pa la vras do Pro fes sor João Lu cas Mar -
ques Bar bo sa:

”O ob je ti vo des ta po lí ti ca é pre pa rar a nova ge ra -
ção de téc ni cos al ta men te qua li fi ca dos para fa zer face ao 
de sa fio do de sen vol vi men to sus ten tá vel do Esta do.
Inclui-se aqui a ne ces si da de de po vo ar as uni ver si da des
com mes tres e dou to res de modo a aten der as exi gên ci -
as da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal,
ao mes mo tem po que se deve re por as per das do pro -
ces so na tu ral de apo sen ta do ria. Tam bém in clui-se a
cres cen te de man da do se tor pro du ti vo por pes so al qua li -
fi ca do ca paz de co man dar a in tro du ção de no vas tec no -
lo gi as na in dús tria e na agri cul tu ra.“

Atu al men te, a Fun cap con ce de cer ca de 370 bol -
sas de mes tra do e dou to ra do. Pode pa re cer pou co, mas
esse nú me ro está mu i to pró xi mo da soma de to das as
bol sas con ce di das ao Esta do do Ce a rá pela Ca pes e
CNPq, que gira em tor no de 400 con ces sões. Até o fi nal
de 1998, 187 pós-graduados, en tre mes tres e dou to res,
fo ram ti tu la dos com bol sas da nos sa Fun da ção. 

O es for ço para ele var a qua li fi ca ção de nos sos do -
cen tes e pes qui sa do res no Esta do tem sido re co nhe ci -
da men te gran de. Mas não po de mos nos con ten tar com
os nú me ros al can ça dos até ago ra. Te mos hoje cer ca de
500 dou to res no Ce a rá, nú me ro bas tan te pe que no se
con si de rar mos que gira em tor no de 20 mil o to tal de dou -
to res no País. Não há como não re co nhe cer que te mos
um dé fi cit a su pe rar, e quan to mais de pres sa o fi zer mos,
mais pró xi mos es ta re mos do pa ta mar ci en tí fi co, tec no ló -
gi co, edu ca ci o nal que que re mos al can çar.

Te mos de re co nhe cer, de sa for tu na da men te, que o
nú me ro de pes qui sa do res ain da é mu i to pe que no no
Nor des te do Bra sil, com pa ra ti va men te ao Sul do País.
Essa é mais uma de si gual da de re gi o nal que se soma às
mu i tas ou tras já mu i to bem di ag nos ti ca das e de ba ti das
nos mais di ver sos fó runs de dis cus são no País. 

O Ple ná rio des ta Casa, in clu si ve, já ou viu se al te a -
rem as múl ti plas vo zes dos re pre sen tan tes da par te me -
nos de sen vol vi da de nos so Bra sil, que, exa us ti va e re i te -
ra da men te, ple i te i am o tra ta men to ade qua do para a su -
pe ra ção das de fi ciên ci as dos Esta dos mais po bres e
atra sa dos. 

Pois bem, tam bém para a área de for ma ção de
pes qui sa do res, ci en tis tas e pro fes so res al ta men te ti tu la -
dos de ve mos di ri gir nos sas vis tas, pro pon do me di das e
ações que fa vo re çam essa re gião mais po bre e des fa vo -
re ci da. 

Dado esse con tex to, me re cem nos so apla u so as
ini ci a ti vas es ta du a is que cum prem de for ma ple na men te
efi caz a fun ção de con tri bu ir para o de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co das uni da des fe de ra das, a exem -
plo da Fun cap, que, ao fi nal e ao cabo, es tão dan do mag -
ní fi co apo io para ala van car ci en tí fi ca e tec no lo gi ca men te
o País no seu todo.

De di quei, in clu si ve, dias atrás, um pro nun ci a men to 
ao tra ba lho da Fun cap, des ta can do seu pa pel no in ves ti -
men to de am pa ro à pes qui sa no Esta do do Ce a rá. Vou
me de ter, ora em di an te, a des ta car al guns pon tos do di -
ag nós ti co da pós-graduação no meu Esta do, con for me o 
pa no ra ma tra ça do pela Insti tu i ção para o pe río do com -
pre en di do en tre ja ne i ro de 1994 e de zem bro de 1998.

A Fun cap tra ba lha com cin co gran des áre as do co -
nhe ci men to, a sa ber: Ciên ci as Agrá ri as e Ani mal, Ciên ci -
as Exa tas e da Ter ra, Ciên ci as Hu ma nas e So ci a is, Ciên -
ci as da Sa ú de e Bi o ló gi cas e, fi nal men te, Enge nha ri as e
Ciên cia da Com pu ta ção.

Fa le mos pri me i ra men te da área de Ciên ci as Agrá -
ri as e Ani mal. Com oito cur sos de mes tra do e um de dou -
to ra do, cons ti tui uma das áre as de ma i or tra di ção em
pes qui sa na Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá. Seu cor po
do cen te é al ta men te qua li fi ca do, com pro du ção ci en tí fi ca 
si tu a da na mé dia na ci o nal. Nos úl ti mos cin co anos, 318
es tu dan tes re ce be ram o tí tu lo de mes tre nes sa gran de
área. 

Em seus pro gra mas es tão ma tri cu la dos mais de
230 es tu dan tes. Para os pró xi mos dois anos, pro je ta-se
uma pers pec ti va de ti tu la ção de 207 mes tres e 13 dou to -
res. Para os pró xi mos dez anos, a meta é for mar 911
mes tres e 60 dou to res.

Além de con tri bu ir para a for ma ção de re cur sos hu -
ma nos pós-graduados, a área de Ciên ci as Agrá ri as e
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Ani mal de sen vol veu pes qui sas de gran de va lor para a
so ci e da de ce a ren se, fa vo re cen do sig ni fi ca ti va men te a
pro du ti vi da de da agri cul tu ra e da pe cuá ria da re gião. 

Tra te mos ago ra da área de Ciên ci as Exa tas e da
Ter ra. Cons ti tu í da por sete cur sos de mes tra do e três de
dou to ra do, pos sui ele va dís si ma por cen ta gem de dou to -
res em seu cor po do cen te. Nos úl ti mos cin co anos, fo ram 
ti tu la dos 162 mes tres e 20 dou to res. Há pers pec ti va de
for ma ção de mais 160 mes tres e 34 dou to res nos pró xi -
mos dois anos. Para o pró xi mo de cê nio, a meta é al can -
çar a for ma ção de mais de 850 mes tres e cer ca de 130
dou to res. 

A con tri bu i ção da área de Ciên ci as Exa tas e da
Ter ra, além de be ne fi ci ar a for ma ção de do cen tes para o
2º e 3º gra us, tem sido de ines ti má vel va lor para a so ci e -
da de. Suas pes qui sas aten dem a ne ces si da des pre cí pu -
as, como a for ma ção de pes so al qua li fi ca do para tra ba -
lhar em pro je tos am bi en ta is, além de am pli ar o co nhe ci -
men to so bre a re a li da de so ci o e co nô mi ca do se mi-árido,
do li to ral nor des ti no, e dos de ma is re cur sos na tu ra is da
re gião.

A gran de área de co nhe ci men to de Ciên ci as Hu -
ma nas e So ci a is cons ti tui-se de quin ze cur sos, dis tri bu í -
dos pe las três uni ver si da des com sede em For ta le za. Em 
seis de les, o cor po do cen te é in te gral men te for ma do por
dou to res. No en tan to, é ba i xo o ín di ce de pro fes so res
com vin cu la ção di re ta ao cur so. A pro du ti vi da de ci en tí fi ca 
si tua-se aba i xo da mé dia na ci o nal. Re ce be ram ti tu la ção,
nos úl ti mos cin co, mais de 330 es tu dan tes. A meta para
os pró xi mos dez anos é for mar mais de 1.100 mes tres. 

As prin ci pa is con tri bu i ções dos cur sos da área de
Ciên ci as Hu ma nas e So ci a is cen tram-se na for ma ção de 
do cen tes; ins tru men ta ção téc ni co-científica para o se tor
pú bli co e pri va do; cri a ção de cen tros de pes qui sa para
me lhor co nhe ci men to da re a li da de do Nor des te e do Ce -
a rá; e in te ri o ri za ção de ações.

A área de Ciên ci as da Sa ú de e Bi o ló gi cas pos sui
nove cur sos de pós-graduação, dos qua is a ma i o ria tem
re ce bi do ele va dos con ce i tos da Ca pes. Seu cor po do -
cen te é bem qua li fi ca do, com uma mé dia su pe ri or a 14
dou to res por cur so. É uma das áre as mais pro du ti vas,
com ma i or vo lu me de pu bli ca ções em li vros e pe rió di cos
es pe ci a li za dos. Nos úl ti mos cin co anos, fo ram de fen di -
das 223 dis ser ta ções de mes tra do e per to de 20 de dou -
to ra do. Sua meta é for mar, nos pró xi mos dez anos, cer ca 
de 1.240 mes tres e per to de 400 dou to res.

A úl ti ma des sas gran des áre as é a das Enge nha ri -
as e Ciên cia da Com pu ta ção. Seus mais de dez cur sos
se en con tram em es tá gi os de de sen vol vi men to bas tan te
di fe ren ci a dos. Há cur sos já con so li da dos; al guns em
fase de con so li da ção; ou tros ini ci an do suas ati vi da des; e

há um com sé ri as di fi cul da des para con ti nu ar fun ci o nan -
do. Em vis ta des sa de si gual da de, a pro du ti vi da de ci en tí -
fi ca en con tra-se em ní vel ba i xo para al guns cur sos, mas
aci ma da mé dia na ci o nal em ou tros. Nos úl ti mos cin co
anos, fo ram ti tu la dos cer ca de 70 mes tres. Com for te
apo io da Fun cap, a meta é atin gir, no ano 2008, 690
mes tres e 70 dou to res. A con tri bu i ção des sa área é sig -
ni fi ca ti va para o se tor de re cur sos hí dri cos, sa ne a men to
am bi en tal, trans por tes, en ge nha ria de pro du ção, en tre
ou tros.

Sa be mos que o in ves ti men to na for ma ção de re -
cur sos hu ma nos de ex ce lên cia é con di ção fun da men tal
para ala van car o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi -
co de qual quer na ção.

Dis so sa bem mu i to bem os pa í ses de sen vol vi dos,
que não só in ves tem na for ma ção de seus ci en tis tas e
pes qui sa do res, como tam bém pra ti cam uma po lí ti ca de
atra ção de “cé re bros” es tran ge i ros.

Da das as es pe ci fi ci da des e as ca rên ci as de nos so
Nor te e Nor des te, a for ma ção, qua li fi ca ção e aper fe i ço a -
men to dos pes qui sa do res e ci en tis tas que atu am e vão
atu ar fu tu ra men te nes sa re gião se re ves te de in ques ti o -
ná vel va lor. As ins ti tu i ções es ta du a is de fo men to à pes -
qui sa mu i to têm fe i to. Tam bém tem fe i to sua par te o Go -
ver no Fe de ral. Mas mu i to ain da há por fa zer. 

Co lo car esse as sun to na pa u ta de nos sos ple ná ri -
os é uma for ma de sen si bi li zar as au to ri da des e a so ci e -
da de or ga ni za da para va lo ri za rem esse tra ba lho tão
gran di o so de for mar os re cur sos hu ma nos para a área
da do cên cia e da pes qui sa em ciên cia e tec no lo gia. Te -
nho cer te za de que esse será um dos va lo res mais des -
ta ca dos a di fe ren ci ar as na ções no pró xi mo mi lê nio. Não
fi ca re mos para trás, cer ta men te!

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO ) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o grau de de sen vol vi -
men to de um povo está in ti ma men te li ga do ao seu ní vel
mé dio de ins tru ção. Essa cor re la ção é cla ra men te vi sí vel 
nos da dos re fe ren tes ao de sem pe nho eco nô mi co das
na ções e nas es ta tís ti cas so bre nú me ro mé dio de anos
de es co la ri da de de suas po pu la ções. Se é ele va do o ní -
vel de es co la ri da de de um povo, é igual men te ele va do o
seu pa ta mar de ri que za.

Se tal cor re la ção é ver da de i ra no co te jo in ter na ci o -
nal, é ver da de i ra tam bém para ou tros es tra tos da re a li da -
de, como re giões de um mes mo país, e até mes mo para
fa mí li as de um mes mo mu ni cí pio. Assim, não es pan ta a
nin guém de te rem jus ta men te as pes so as com ma i or ní -
vel de es co la ri da de as ren das mais al tas. A escola ri da -
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de é, na ver da de, um im por tan te fa tor de di fe ren ci a -
ção da ren da dos tra ba lha do res.

Se as sim é, de ve mos ter os olhos cons tan te -
men te vol ta dos para a área da edu ca ção, se qui ser -
mos não ape nas ter nos sa po pu la ção es co la ri za da,
bem for ma da e bem edu ca da, mas se qui ser mos al -
can çar grau mais ele va do de de sen vol vi men to,
com uma dis tri bu i ção mais jus ta da ren da na ci o nal. 

É mu i to lou vá vel e me re ce ser re co nhe ci do o
es for ço que vem sen do em pre en di do por nos sas
au to ri da des da área edu ca ci o nal para me lho rar os
ba i xos in di ca do res da edu ca ção bra si le i ra. Esta -
mos com um ín di ce aci ma de 90% de cri an ças de 7
anos na es co la. Va lo ri za ção do ma gis té rio, re pas se
di re to de re cur sos às es co las, dis tri bu i ção de li vros
di dá ti cos, pro gra ma de edu ca ção a dis tân cia, são,
en tre ou tras, ini ci a ti vas po de ro sas para me lho rar o
de sem pe nho da es co la pú bli ca bra si le i ra.

Mas há um se tor, Sr. Pre si den te, que não pode 
ser des cu i da do e re le ga do a pla no se cun dá rio. Re -
fi ro-me ao en si no su pe ri or. Num con tex to his tó ri co
no qual co nhe ci men to e do mí nio de tec no lo gia sig -
ni fi cam po der, es ta tís ti cas ele va das de por ta do res
de cur so su pe ri or cons ti tu em ver da de i ro ins tru men -
to es tra té gi co. 

Nos pa í ses mais avan ça dos, cer ca de um em
cada três ci da dãos con clu í ram es tu dos
pós-secundários. Nos pa í ses em de sen vol vi men to,
essa pro por ção é de um em cada dez ci da dãos. No
Bra sil, essa es ta tís ti ca ba i xa para ver go nho so ín di -
ce: ape nas um em cada vin te bra si le i ros fi ze ram es -
tu dos pós-secundários. Esta mos atrás de pa í ses
que es tão lon ge de om bre ar com o Bra sil, em ter -
mos de ri que za na tu ral e pu jan ça eco nô mi ca. 

No en tan to, a de man da de edu ca ção su pe ri or
no Bra sil é cres cen te e ten de a se ele var ra pi da -
men te, po den do tor nar-se um gra ve pro ble ma lá
adi an te, se não for tra ta do pre ven ti va men te ago ra.
Os prin ci pa is in di ca do res dos anos 90 re ve lam um
”de sen gar ra fa men to“ ace le ra do do en si no fun da -
men tal. Os alu nos es tão le van do me nos tem po para 
cur sá-lo, di ri gin do-se mais ra pi da men te para o en -
si no mé dio. Este, por sua vez, tem apre sen ta do ex -
pan são a ta xas ele va das. Para con ta bi li zar esse
mo vi men to, va mos ci tar al guns nú me ros. De 1991 a 
1996, a ma trí cu la do en si no mé dio teve au men to de 
52,2%. De 1990 a 1995, o nú me ro de con clu in tes
so freu in cre men to da or dem de 45,7%. Ora, es ta -
mos com uma cla ra ten dên cia, em cur so, de au -
men to da de man da na edu ca ção su pe ri or.

Mas sas cres cen tes de alu nos es tão e es ta rão
ba ten do às por tas das fa cul da des em bus ca d e
vaga. E o que en con tram? Nas ins ti tu i ções pú bli -
cas, uma dis pu ta acir ra dís si ma em que os alu nos
egres sos das es co las mé di as pri va das le vam o ma -
i or nú me ro de va gas. Nas ins ti tu i ções pri va das,
men sa li da des a pre ços nem sem pre com pa tí ve is
com o or ça men to fa mi li ar. O es tu dan te po bre en -
fren ta aí uma bar re i ra qua se in trans po ní vel.

Nes se con tex to é que pre ten do des ta car a re -
le vân cia que teve o Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo
– Cre duc, cri a do em 1975 e ins ti tu ci o na li za do n a
dé ca da de 90. O Pro gra ma, que se pro pôs a atu ar
como efe ti vo ins tru men to de de mo cra ti za ção do en -
si no su pe ri or, teve como ob je ti vo fi nan ci ar a se mes -
tra li da de es co lar para es tu dan tes de ní vel su pe ri or
com pro va da men te ca ren tes. Des de sua im plan ta -
ção, o pro gra ma aten deu a mais de 870 mil alu nos. 

Em 1999, cer ca de 60 mil uni ver si tá ri os fo -
ram aten di dos com cré di to edu ca ti vo. Vis to as sim, 
de for ma ab so lu ta, esse nú me ro pa re ce sa tis fa tó -
rio. Mas não é. O Mi nis té rio da Edu ca ção cal cu la a 
ne ces si da de de pelo me nos mais 330 mil bol sas.
O Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to, ava lia que 
são ne ces sá ri os pelo me nos 400 mil fi nan ci a men -
tos para co me çar a equi li brar o sis te ma. O nú me ro 
de be ne fi ci a dos vem ca in do des de 1995. A úl ti ma
vez em que fo ram aber tas va gas foi em 1997.
Apa re ce ram 167 mil can di da tos para 30 mil cré di -
tos. A ver da de é que há cada vez me nos es tu dan -
tes com cré di to. Em 1998, o or ça men to des ti na do
ao Cré di to Edu ca ti vo foi de 225 mi lhões de re a is e 
nem todo esse va lor foi apli ca do. Para este ano, a
des ti na ção en co lheu para 146 mi lhões de re a is.

Se le var mos em con ta que 70% dos uni ver si -
tá ri os bra si le i ros es tu dam em ins ti tu i ções par ti cu -
la res, já te re mos o per fil de um qua dro per ver so,
dado que vão para fa cul da des pri va das mu i tos
alu nos po bres, que não ti ve ram con di ções de cur -
sar as boas es co las se cun dá ri as da rede par ti cu -
lar.

É so bre tu do para es ses es tu dan tes, Sr. Pre -
si den te, que o Po der Pú bli co pre ci sa vol tar sua
aten ção. O Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo po de -
ria ter sido uma ex ce len te via de de mo cra ti za ção
do aces so ao en si no su pe ri or, mas ocor rem fa lhas 
es tru tu ra is, e o Cre duc foi ex tin to com qua se 70%
de ina dim plên cia. A mé dia na ci o nal de ina dim -
plên cia che gou a atin gir 55%. Mu i tos con si de ram
que esse va lor, que, ao lon go dos anos, con ver -
teu-se em em prés ti mos a fun do per di do, de ve ria
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ser re di re ci o na do para a am pli a ção de va gas e  a
aber tu ra de cur sos no tur nos nas uni ver si da des
pú bli cas. Essas va gas de ve ri am ser ocu pa das por
ma i or nú me ro de alu nos con clu in tes do 2º Grau,
atra vés de mo da li da des que con tem plem os
egres sos das es co las pú bli cas. Assim, não se ri am 
be ne fi ci a das as ca ma das so ci a is mais ele va das.

A im pren sa vem no ti ci an do, nos úl ti mos me -
ses, que o Mi nis té rio da Edu ca ção está em pe nha do 
em ampli ar a con ces são do cré di to edu ca ti vo,
trans fe rin do a res pon sa bi li da de de con ce der os
em prés ti mos, que é atu al men te do Go ver no, para
o sis te ma fi nan ce i ro. Nes se caso, a União de i xa ria
de fi nan ci ar os es tu dan tes com seus pró pri os re -
cur sos e pas sa ria a man ter um fun do que ser vi ria
para ga ran tir que os ju ros des ses em prés ti mos fi -
cas sem aba i xo dos ín di ces de mer ca do. Além des -
sa mu dan ça, ocor re ria uma ou tra: os re cur sos pas -
sa ri am a ser da dos ao es tu dan te para que ele pa -
gas se seu cur so. Assim, o MEC de i xa ria de fi nan -
ci ar a uni ver si da de para fi nan ci ar o alu no. Entre -
tan to a pés si ma ima gem que o sis te ma de cré di to
an te ri or de i xou afu gen ta os even tu a is par ce i ros. 

Em me a dos do mês de ou tu bro de 1999, a im -
pren sa no ti ci ou que o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo 
Re na to, es ta ria mu dan do as re gras do cré di to edu -
ca ti vo, vi san do aten der tam bém os es tu dan tes que 
re ce bi am bol sas das ins ti tu i ções uni ver si tá ri as fi -
lan tró pi cas e vi e ram a per dê-las com as mo di fi ca -
ções da nova lei de fi lan tro pia. Na Uni ver si da de
Ca tó li ca do Dis tri to Fe de ral, 4 mil e 800 alu nos so -
fre ram o im pac to da nova lei. Se gun do es ti ma ti va
da que la Insti tu i ção, pelo me nos 3 mil des ses es tu -
dan tes tran ca ram a ma trí cu la por ab so lu ta in ca pa -
ci da de de pa gar a men sa li da de.

Bus can do am pli ar o aten di men to, o Go ver no 
Fe de ral, no iní cio des te ano, lan çou o Sis te ma de 
Fi nan ci a men to Estu dan til (Fies), em subs ti tu i ção
ao Cre duc. Algu mas mo di fi ca ções im por tan tes
es tão ago ra em vi gor, como a com pro va ção d a
ren da com o aval de até qua tro f i  a do res. Se rão
pri vi le gi a dos, se gun do in for ma ções, os es tu dan -
tes mais ca ren tes, os que não re si dem em mo ra -
dia pró pria ou pos su em ca sos de do en ça crô ni ca
na fa mí lia.

Pre ten de-se tam bém que, no mo men to de
con tra ta ção de es ta giá ri os, os ins ti tu tos e as or -
ga ni za ções não-governamentais con si de rem, em
pri me i ro lu gar, os uni ver si tá ri os be ne fi ci a dos pelo 
Fies. O novo sis te ma de ve rá al can çar um to tal de 
180 mil es tu dan tes, fi nan ci an do até 70% da men -

sa li da de es co lar, du ran te todo o pe río do re gu lar do
cur so. 

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, am pli ar o
seg men to da po pu la ção bra si le i ra com edu ca ção
su pe ri or é mais do que uma obri ga ção so ci al; tor -
nou-se uma exi gên cia im pos ter gá vel das so ci e da -
des con tem po râ ne as, para res pon der aos de sa fi os 
atu a is de um mun do cada vez mais eco no mi ca -
men te in ter na ci o na li za do e com pe ti ti vo. Nes s e
mun do, não que re mos que o Bra sil fi que para trás.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to ma do de pro -
fun da tris te za, ocu po hoje esta tri bu na do Se na do
para tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa o fa le ci -
men to, no úl ti mo do min go, na ci da de de Go i a né -
sia, no Esta do de Go iás, do Sr. Aziz Ibra him, pro -
pri e tá rio da rede de lo jas Dupé.

Des cen den te de sí ri os-libaneses, veio para o
Bra sil ain da ado les cen te, aos 11 anos, para re si dir
em Go i a né sia, onde pas sou a tra ba lhar com um tio
que ali ti nha uma in dús tria de ar roz.

Logo cedo co me çou a re ve lar a sua vo ca ção 
pro fis si o nal para o co mér cio, quan do fun dou a 1ª
Loja de Cal ça dos Dupé. Tal era a in cli na ção para
o co mér cio e a sua ma ne i ra es pe ci al de tra tar os
seus fre gue ses que veio a ex pe ri men tar gran d e
pro gres so e pros pe ri da de no ramo a que se de di  -
ca va, vin do a pos su ir 9 Lo jas Dupé em todo o
Esta do de Go iás. Era mu i to ama do, que ri do e
res pe i ta do não só pela sua cli en te la, como por to -
dos os que com ele con vi vi am, aos qua is dis pen -
sa va in vul gar aten ção e ca ri nho. Não obs tan te a
so li dez de seu com ple xo co mer ci al, aca bou sen -
do atin gi do pe los pla nos eco nô mi cos, vin do a
per der qua se tudo que ti nha.

Ao lon go de sua vida aca bou tor nan do-se
tam bém um en tu si as ta aman te da po lí ti ca e um lí -
der de pri me i ro jaez den tro do Par ti do Li be ral,
onde era bas tan te que ri do. De re la ci o na men to fá -
cil, con se guiu a sim pa tia de seus com pa nhe i ros e 
dos mi li tan tes de ou tros par ti dos, que viam nele
um ele men to co mu ni ca ti vo, de diá lo go fran co e
aber to ao de ba te de te mas de in te res se do Esta -
do de Go iás e des te País.

Aziz Ibra him tam bém se no ta bi li zou como lí der 
clas sis ta, exer cen do im por tan tes fun ções na Asso ci -
a ção do Co mér cio e Indús tria de Go iás – ACIEG, 
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Ata da 62ª Ses são Não De li be ra ti va
em 19 de maio de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Car los Pa tro cí nio e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2000

(Nº 293/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
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 fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Re den -
ção, 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 a Por ta ria 

nº 261, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis -
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 no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Re den ção, 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 1.659, 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 e 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 261, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca -
ção e 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 fre qüên cia mo du la da, na
lo ca li da de de Re den ção, Esta do do Pará.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 336/98-GM

Em 4 de de zem bro de 1998

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
012/97-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 Re den ção, 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 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 Bra sil Ama zo nia Co mu ni ca ção e Empre en di -
men tos Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de -
ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, to man do-se,
as sim, a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da
mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

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.

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 261,
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 53720.000167/97, Con cor -
rên cia nº 012/97-SFO/MC, re sol ve:
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     PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
                            Nº 109, DE 2000
(Nº 296/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con -
cessão à Rede União de Rá dio e Te le vi são
Lt da. para ex -
pl o rar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

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 Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo -
rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.

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 20, 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 à
Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na lo ca li da de de
Rio Bran co, Esta do do Acre.”

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

E.M. Nº 360/98-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 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 51/97-SFO/MC, com vis -
tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são de
sons e ima gens na lo ca li da de de Rio Bran co, Esta do do
Acre.

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 Rede União de Rá dio e Te le vi 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.

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 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 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 art. 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 Rede União de
Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na 
lo ca li da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

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
53600.000032/97, Con cor rên cia nº 051/97-SFO/MC, de -
cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Rede União de
Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens, na lo ca li da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.

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. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas ci ment o.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2000

(Nº 332/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma Ma to gran de de Rá dio e
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Tou ros, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

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

to s/nº, de 16 de ju nho de 1999, que ou tor ga con ces são
ao Sis te ma Ma to gran de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 816, 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. 233 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 16 de ju nho
de 1999, que “Ou tor ga con ces são ao Sis te ma Ma to gran -
de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na lo ca li da de de
Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te”.

Bra sí lia, 21 de ju nho de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 84/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 046/97-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 onda mé dia, na lo ca li da de de Tou ros, Esta do do 
Rio Gran de do Nor te.

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 cí fi ca de ra di o di fu -
são, con clui que o Sis te ma Ma to gran de de Rá dio e 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.

3 – Nes sas con di ções, sub me to o as sun to à con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do 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.

4 – 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.

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1999

Ou tor ga con ces são ao Sis te ma Ma to -
gran de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na lo ca li da de de Tou ros, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

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
53780.000104/97, Con cor rên cia nº 046/97-SFO/MC, de -
cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são ao Sis te ma Ma -
to gran de de Rá dio e 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 onda mé dia, na lo ca li -
da de de Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 tor nar-se 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, 16 de ju nho de 1999; 178º da Inde pen -
dên cia e 111º da Re pú bli ca. –  FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga .
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PARECERES

PARECERES NºS 515 E 516, DE 2000

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
64, de 1999 (nº 990/99, na Casa de ori -
gem) que dis põe so bre a pro du ção de
clo ro e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 515, 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 Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, nos ter mos
do art. 101, I, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fede ral – RISF, o pro je to de lei em epí gra fe.

Tra ta-se de pro je to de lei or di ná ria, ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, de ini ci a ti va do De pu ta do
Jair Me ne guel li, que, nes ta Casa, foi des pa cha do ini -
ci al men te a esta Co mis são, para que se jam exa mi na -
dos os seus as pec tos cons ti tu ci o na is, ju rí di cos e re gi -
men ta is, ca ben do, pos te ri or men te, à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos – CAE, exa mi nar o seu mé ri to.

O pro je to em exa me tem o es co po de es ta be le -
cer dis ci pli na para a pro du ção de clo ro em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal pelo pro ces so de ele tró li se, de modo a
im por às em pre sas que o pro du zem nor mas le ga is de 
pro te ção aos tra ba lha do res e ao meio am bi en te, em
vir tu de da uti li za ção em seu pro ces so in dus tri al de
mer cú rio e ami an to que são pro du tos per ni ci o sos à
sa ú de hu ma na e à na tu re za quan do ma ni pu la dos
sem o de vi do con tro le.

Não obs tan te a fa bri ca ção do clo ro na ci o nal
ado tar tec no lo gia que uti li za tais subs tân ci as tó xi cas,
a im por tân cia do pro du to na eco no mia na ci o nal – de
lar go uso no tra ta men to de água po tá vel e como in su -
mo in dus tri al na fa bri ca ção de me di ca men tos, fer ti li -
zan tes e de fen si vos agrí co las, tu bos e aces só ri os de
PVC, sen do tam bém uti li za do pela in dús tria au to mo -
bi lís ti ca, têx til e ae ro náu ti ca, en tre ou tras – jus ti fi ca a
sua pro du ção, con for me en ten de o au tor do pro je to.

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

Ten do em vis ta o dis pos to no art. 101, I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co -
mis são opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e re gi men ta li da de des te pro je to, ca ben do à CAE
opi nar so bre o seu mé ri to.

Tra ta-se, a meu ver, de pro je to de lei que abran -
ge as pec tos re la ti vos à pro du ção, à pro te ção do meio
am bi en te e con tro le da po lu i ção, res pon sa bi li da de
por dano ao meio am bi en te e pro te ção e de fe sa da
sa ú de, sen do, por tan to, ma té ria de com pe tên cia le -
gis la ti va con cor ren te da União, dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral, con for me pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral
em seu art. 24, ver bis:

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos 
e ao Dis tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te -
men te so bre:

..............................................................
V – pro du ção e con su mo;
VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con -

ser va ção da na tu re za, de fe sa do solo e dos
re cur sos na tu ra is, pro te ção do meio am bi -
en te e con tro le da po lu i ção;

..............................................................
VIII – res pon sa bi li da de por dano ao

meio am bi en te, ao con su mi dor, a bens e di -
re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó ri co,
tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

..............................................................
XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de -

fe sa da sa ú de;

Não obs tan te o cri té rio para de fi nir se a nor ma
é de ca rá ter ge ral ser bas tan te vago e dis cu tí vel –
ca ben do ao Esta do e ao Dis tri to Fe de ral ale gar a in -
cons ti tu ci o na li da de da nor ma que en ten der in va dir o 
âm bi to de sua com pe tên cia le gis la ti va –, a meu ju í -
zo, o PLC nº 64/99 tra ta de nor mas ge ra is so bre os
as sun tos des ta ca dos nos in ci sos do art. 24 aci ma
re pro du zi dos.

Nes se caso, a com pe tên cia da União li mi -
tar-se-á a es ta be le cer nor mas ge ra is, con so an te dis -
põe o § 1º do su pra ci ta do art. 24 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral. Des se modo, en ten do que não há usur pa ção
da com pe tên cia le gis la ti va dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, que po de rão su ple men tar tais nor mas ge ra is 
se o pro je to em exa me for trans for ma do em nor ma ju -
rí di ca, con for me pre vê o § 2º do aci ma men ci o na do
art. 24.

De ou tro lado, a le gis la ção es ta du al que es ti ver
em de sa cor do com a lei que re sul tar des te pro je to de
lei de ve rá ter a sua efi cá cia sus pen sa, por for ça do
pre vis to no § 4º do já ci ta do art. 24, em ra zão de ter
ha vi do, no caso, su per ve niên cia de lei fe de ral so bre
nor mas ge ra is.

Ade ma is, a ma té ria tra ta da pelo pro je to de lei
não cons ta de pro je to re je i ta do na atu al ses são le gis -
la ti va, não con tra ri an do, por tan to, o dis pos to no art.
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67 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 240 do RISF,
nem tam pou co se in clui en tre as de ini ci a ti va pri va ti va 
do Pre si den te da Re pú bli ca (art. 61, § 1º, CF).

Di an te do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei nº 64, de 1999, nos ter mos do art. 133,
I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ten do em 
vis ta não exis tir, s.m.j., óbi ces de na tu re za cons ti tu ci -
o nal, ju rí di ca e re gi men tal.

Sala da Co mis são, 22 de mar ço de 2000. –
José Agri pi no , Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
Lú cio Alcân ta ra – Sér gio Ma cha do – Ro me ro Jucá
– Lu zia To le do – Fran ce li no Pe re i ra – Ber nar do
Ca bral – Álva ro Dias – Edi son Lo bão – Djal ma
Bes sa – Mo re i ra Men des – Bel lo Par ga (as si na sem 
voto).

PARECER Nº 516, DE 2000

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio

É sub me ti do a esta Co mis são, após apro va do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
o Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 64, de 1999 (nº
990, de 1999, na Casa de ori gem), que dis ci pli na a
pro du ção de clo ro em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

O pro je to em exa me es ta be le ce nor mas e pro -
ce di men tos para a pro du ção de clo ro com tec no lo gi -
as que usam mer cú rio e ami an to, vi san do a pro te ção
do tra ba lha dor e do meio am bi en te.

A pro po si ção im põe às in dús tri as pro du to ras de
clo ro a ado ção dos se guin tes pro ce di men tos: aná li se
de ris cos dos pro ces sos de pro du ção; pla no in ter no
de pro te ção à co mu ni da de em si tu a ções de emer gên -
cia; pla no de con tro le am bi en tal com re gis tros de
emis sões; con tro le ge ren ci al do mer cú rio; pro gra ma
de pre ven ção da ex po si ção ocu pa ci o nal ao mer cú rio;
sis te ma ge ren ci al de con tro le do ami an to; afas ta men -
to tem po rá rio do tra ba lha dor do lo cal de ris co; dis cus -
são, no âm bi to das Co mis sões Inter nas de Pre ven -
ções e Aci den tes, dos ris cos para a sa ú de e para o
meio am bi en te em de cor rên cia do uso do mer cú rio e
do ami an to; e pla no de au to mo ni to ra men to de aflu en -
tes ge ra dos.

Na se qüên cia, o PLC nº 64/99 pro í be a ins ta la -
ção de no vas em pre sas que usam o mer cú rio e o ami -
an to em seu pro ces so in dus tri al. Além dis so, obri ga
que mo di fi ca ções subs tan ci a is das plan tas que em -
pre gam tal tec no lo gia se jam pre ce di dos de re gis tro
jun to aos ór gãos com pe ten tes. São es pe ci fi ca das,
para fins de apli ca ção da nor ma, qua is são as mo di fi -

ca ções con si de ra das subs tan ci a is, ve dan do-se a am -
pli a ção das uni da des pro ces sa do ras.

Esta be le ce, ain da, que a uti li za ção de no vas
tec no lo gi as de pro du ção de clo ro de pen de rá de au to -
ri za ções e ava li a ções de ris cos pre vis tas em lei.

Fi nal men te, pre vê as san ções a se rem apli ca -
das às em pre sas que des cum pri rem o es ta be le ci do
na lei.

O PLC nº 64/99 foi dis tri bu í do a esta Co mis são
de Assun tos So ci a is onde de ve rá ser ana li sa do em
seu mé ri to, con for me os in ci sos II e III do art. 100 do
Re gi men to Inter no des ta Casa Le gis la ti va.

Fin do o pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta -
das emen das ao pro je to de lei em exa me.

II – Aná li se

A ob ten ção do clo ro em seu es ta do puro, a par tir 
da que bra da mo lé cu la de clo re to de só dio (NaCL), é
de vi tal im por tân cia. O clo ro é am pla men te uti li za do,
seja na sa ú de pú bli ca – tra ta men to dos sis te mas de
água po tá vel, de sin fec ção de re sí du os in dus tri a is e
fa bri ca ção de di ver sos ti pos de fár ma cos, por exem -
plo –, seja como in su mo na pro du ção de têx te is, sol -
ven tes, plás ti cos , pa pel, ce lu lo se, de fen si vos agrí co -
las, en tre ou tras apli ca ções.

Não obs tan te, as tec no lo gi as mais em pre ga das
no Bra sil para a pro du ção de clo ro uti li zam em lar ga
es ca la duas subs tân ci as al ta men te tó xi cas: o mer cú -
rio e o ami an to.

Tan to o mer cú rio como o ami an to têm efe i to cu -
mu la ti vo no or ga nis mo, ca u san do da nos ir re ver sí ve is
à sa ú de hu ma na e ao meio am bi en te. Dis túr bi os vi su -
a is e mo to res, al te ra ções re na is, dis fun ções do sis te -
ma ner vo so e do pa re lho res pi ra tó rio, tu mo res ma lig -
nos (há uma re la ção di re ta en tre ami an to e cân cer
pul mo nar) são al gu mas das mu i tas en fer mi da des
pro vo ca das por es sas subs tân ci as. Lem bra mos, ain -
da, que os ris cos de con ta mi na ção não se res trin gem
so men te aos que ma ni pu lam pro fis si o nal men te es -
ses pro du tos.

Des sa for ma, não nos res tam dú vi das que o ide -
al se ria a tal subs ti tu i ção do mer cú rio e do ami an to
por no vas al ter na ti vas tec no ló gi cas me nos da no sas e 
mais lim pas na pro du ção de clo ro.

No en tan to, como sa li en tou o pró prio au tor do
pro je to “a obri ga to ri e da de de tro ca de tec no lo gia é
inviá vel eco no mi ca men te; acar re ta ria de sem pre go
em mas sa no se tor, (...) e os in ves ti men tos no se tor
se ri am di re ci o na dos para ou tros pa í ses”.
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Por con se guin te, faz-se in dis pen sá vel que a
pro du ção de clo ro, nos mol des em que hoje ocor re,
seja re gu la men ta da e con tro la da o má xi mo pos sí vel.

Nes se con tex to, o pro je to de lei em exa me fixa
nor mas e pro ce di men tos para o uso mais se gu ro do
mer cú rio e do ami an to na fa bri ca ção de clo ro. Pro cu -
ra con ju gar a se gu ran ça do tra ba lha dor e da co mu ni -
da de do en tor no da in dús tria, a pro te ção do meio am -
bi ente, a ma nu ten ção dos em pre gos e a vi a bi li da de
eco nô mi ca tan to das em pre sas fa bri can tes de clo ro
quan to da que las que usam o pro du to em seus pro -
ces sos in dus tri a is, em prol do bem-estar da so ci e da -
de.

É e fato im pres cin dí vel, e as sim es ta tui o PLC nº 
64/99, que se exi ja, das in dús tri as pro du to ras, a im -
plan ta ção de sis te mas efi ci en tes de re ci cla gem, se -
gre ga ção, tra ta men to e ade qua da des ti na ção dos
eflu en tes, emis sões e re sí du os pro ve ni en tes do uso
do mer cú rio e do ami an to, de ins ta la ções apro pri a das 
e con tro la das para ope ra ções de pre pa ro, ma nu se io,
re cu pe ra ção e ar ma ze na gem des sas subs tân ci as; de 
equi pa men tos  de pro te ção in di vi du al, e de pro gra -
mas de es cla re ci men to e de pre ven ção da ex po si ção
ocu pa ci o nal.

Sa li en ta mos que, ao pro por es ses me ca nis mos
de con tro le, o le gis la dor, acer ta da men te, bus cou a via 
da pre ven ção ao dano, em con cor dân cia com a vi são
atu al de se gu ran ça e sa ú de do tra ba lha dor  do meio
am bi en te.

Por fim, ou tro pon to  que me re ce des ta que diz
res pe i to ao con tro le da ex pan são das in dús tri as exis -
ten tes e à pro i bi ção de ins ta la ção de no vas fá bri cas
que pro du zam clo ro va len do-se de tec no lo gi as ar ca i -
cas, ain da que con tro la das. Essa ve da ção con fi gu ra
um avan ço, um pri me i ro pas so no sen ti do de se bus -
car no vas tec no lo gi as de pro du ção de clo ro;

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 64, de 1999.

Sala da Co mis são, 10 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor –
Tião Vi a na – Luiz Este vão – Ante ro Paes de Bar -
ros – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Ju vên -
cio da Fon se ca – He lo í sa He le na – Djal ma Bes -
sa – José Alen car  Mo re i ra Men des – Mar lu ce

Pin to – Se bas tião Ro cha – Ge ral do Cân di do –
José Fo ga ça – Le o mar Qu in ta ni lha – Car los
Bezerra.

  LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar cor re ta men te so bre:

I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,
eco nô mi co e ur ba nís ti co;

II – or ça men to;
III – jun tas co mer ci a is;
IV – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
V – pro du ção e con su mo;
VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção

da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;

VII – pro te ção ao pa tri mô nio bra si le i ro, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bi -
en te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís ti -
co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
X – cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so de ju i za -

do de pe que nas ca u sas;
XI – pro ce di men tos em ma té ria pro ces su al;
XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da

sa ú de;
XIII – as sis tên cia ju rí di ca e de fen so ria pú bli ca;
XIV – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as

por ta do ras de de fi ciên cia;
XV – pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res

das po li ci as ci vis.
§ 1º No âm bi to da le gis la ção con cor ren te, a

com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer nor -
mas ge ra is.

§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos es ta dos.

§ 3º Ine xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os es ta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va ple -
na, para aten der a suas pe cu li a ri da des.

§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre nor -
mas ge ra is sus pen de a efi cá cia da lei es ta du al, no
que lhe for con trá rio.
....................................................................................

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL                                                                   263



Art. 67. A ma té ria cons tan te de pro je to de lei re -
je i ta do so men te po de rá cons ti tu ir ob je to de novo pro -
je to, na mes ma ses são le gis la ti va, me di an te pro pos ta 
da ma i o ria ab so lu ta dos mem bro de qual quer das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 517, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 1999, 
de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que
in clui o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o -
nal, para in tro du zir, a par tir da 5ª sé rie,
no ções do Di re i to Pe nal.

Re la tor: Se na do Djal ma Bes sa

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 1999, da
ini ci a ti va do Se na dor Luiz Este vão, acres cen ta um
pa rá gra fo ao art. 26 da Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996.

O re fe ri do pa rá gra fo tem por fi na li da de in clu ir,
na par te di ver si fi ca da do cur rí cu lo, de for ma obri ga tó -
ria, o en si no de “no ções de Di re i to Pe nal”. O dis po si ti -
vo es ta be le ce, ain da, que deve ser fe i ta “men ção es -
pe cí fi ca” a cada cri me ti pi fi ca do no Có di go Pe nal,
bem como suas res pec ti vas pe nas, “sa li en tan do, di -
da ti ca men te, o as pec to edu ca ti vo en vol vi do”.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor des ta ca o va lor que
a edu ca ção pode ter no com ba te à de lin qüên cia ju ve -
nil. Res sal ta, des se modo, a im por tân cia da di fu são
de in for ma ções so bre os de li tos e suas res pec ti vas
pe nas como fa tor de pre ven ção da cri mi na li da de en -
tre a po pu la ção jo vem.

A Co mis são de Edu ca ção terá de ci são ter mi na -
ti va so bre a ma té ria.

II – Aná li se

Não res ta dú vi da de que a pro po si ção em apre -
ço é mo ti va da pelo no bre pro pó si to de lu tar con tra os
ín di ces de cri mi na li da de do País, de for ma es pe ci al
aque les que en vol vem a po pu la ção mais jo vem.

To da via, é pre ci so ana li sar a ade qua ção edu ca -
ci o nal da ini ci a ti va em ques tão.

Em pri me i ro lu gar, cabe lem brar que a LDB de -
ter mi na uma des cen tra li za ção na ela bo ra ção cur ri cu -
lar do en si no fun da men tal e mé dio, ain da que a União 
tenha o po der de de fi nir li nhas ori en ta do ras de ca rá ter

na ci o nal. É o que se pode cons ta tar em seus arts. 9º e 
26, aba i xo trans cri tos:

Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
..............................................................
IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com 

os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os, compe tên ci as e di re tri zes para a edu -
ca ção in fan til, o en si no fun da men tal e o en -
si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los e
seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se -
gu rar for ma ção bá si ca co mum.

..............................................................
Art. 26. Os cur rí cu los do en si no fun da -

men tal e mé dio de vem ter uma base na ci o -
nal co mum, a ser com ple men ta da, em cada
sis te ma de en si no e es ta be le ci men to es -
colar, por uma par te di ver si fi ca da, exi gi da
pelas ca rac te rís ti cas re gi o na is e lo ca is da
so ci e da de, da cul tu ra, da eco no mia e da
cli entela.

Em uma an te ci pa ção às re fe ri das nor mas da
LDB, o Mi nis té rio da Edu ca ção – MEC, ini ci ou, ain -
da em 1995, um pro ces so de con sul ta a es pe ci a -
listas de todo o País, com o ob je ti vo de es ta be le -
cer, para o en si no fun da men tal, o s Pa râ me tros
Cur ri cu la res Na ci o na is  – PCN, cu jos fins se ri am
ori entar o tra ba lho dos pro fes so res des se ní vel de
en si no e ga ran tir o de sen vol vi men to ade qua do de
con te ú dos cur ri cu la res mí ni mos em todo o ter ri tó rio
na ci o nal.

Os PCN cons ti tu em ori en ta ção e su ges tões nas
áre as de Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca, Ciên ci as e
nos de no mi na dos Te mas Trans ver sa is – Con ví vio
So ci al e Éti ca, Meio Ambi en te, Sa ú de e Ori en ta ção
Se xu al. Os PCN fo ram ela bo ra dos após exa us ti va
con sul ta. Mais de se te cen tos pa re ce res de en ti da des
e espe ci a lis tas fo ram en ca mi nha dos ao MEC. Des sa
con sul ta par ti ci pa ram, por exem plo, o Con se lho Na ci -
onal de Edu ca ção – CNE e os ór gãos com pe ten tes
dos de ma is sis te mas de en si no.

Me re ce des ta que o caso dos te mas trans ver sa -
is. Segundo do cu men to do MEC, “os te mas trans ver -
sa is [...] dão sen ti do so ci al a pro ce di men tos e con ce i -
tos pró pri os das áre as con ven ci o na is, su pe ran do as -
sim o apren der ape nas pela ne ces si da de es co lar”
(Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to. Se cre ta ria de
Ensi no Fun da men tal. Pa râ me tros Cur ricula res Na ci -
o na is. Con ví vio So ci al e Éti ca – te mas trans ver sa is – 
apre sen ta ção, ver são agos to/1996, p. 21). Os te mas
trans ver sa is são, as sim, aque les de sen vol vi dos de
for ma in ter dis ci pli nar, com o ob je ti vo de pro mo ver
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uma in te gra ção de abor da gens e pers pec ti vas. Entre
os te mas trans ver sa is a se rem de sen vol vi dos en con -
tra-se a Éti ca, cu jos con te ú dos in clu em o res pe i to mú -
tuo, a jus ti ça, o diá lo go e a so li da ri e da de.

Ou tras pro vi dên ci as nes se cam po tam bém já fo -
ram to ma das. Com base na atri bu i ção que lhe dá a
Lei nº 9.131, de 24 de no vem bro de 1995, e em cum pri -
men to ao dis pos to no art. 9º, in ci so IV, da LDB, a Câ ma -
ra de Edu ca ção Bá si ca – CEB do Con se lho Na ci o nal de 
Edu ca ção ba i xou re so lu ções, apro va das pelo MEC, so -
bre as di re tri zes cur ri cu la res para o en si no fun da men tal
e mé dio.

Assim, a Re so lu ção nº 2, de 7 de abril de 1998, da
CEB, pre vê como di re tri zes cur ri cu la res para o en si no
fun da men tal “os prin cí pi os éti cos da au to no mia, da res -
pon sa bi li da de, da so li da ri e da de e do res pe i to mú tuo”,
bem como “os prin cí pi os dos Di re i tos e De ve res da Ci -
da da nia, do exer cí cio da cri ti ci da de e do res pe i to à or -
dem de mo crá ti ca” (art. 3º, I, a e b).

No en si no mé dio, tam bém fo ram es ta be le ci das
no vas di re tri zes cur ri cu la res na ci o na is, por meio da Re -
so lu ção nº 15, de 2 de ju nho de 1998, da Câ ma ra de
Edu ca ção Bá si ca do CNE.

Essa úl ti ma re so lu ção es ta be le ce, por exem plo,
que to dos os pro ce di men tos e prá ti cas da vida es co lar
do en si no mé dio, in clu si ve a or ga ni za ção cur ri cu lar, de -
vem ser co e ren tes com o que de no mi nam “Po lí ti ca da
Igual da de” e “Éti ca da Iden ti da de”:

[...] Po lí ti ca da Igual da de, ten do como
pon to de par ti da o re co nhe ci men to dos di re i -
tos hu ma nos e dos de ve res e di re i tos da ci da -
da nia, vi san do à cons ti tu i ção de iden ti da des
que bus quem e pra ti quem a igual da de no
aces so aos bens so ci a is e cul tu ra is, o res pe i -
to ao bem co mum, [...] a res pon sa bi li da de no
âm bi to po lí ti co e pri va do, o com ba te a to das
as for mas dis cri mi na tó ri as e o res pe i to aos
prin cí pi os do Esta do de Di re i to na for ma do
sis te ma fe de ra ti vo e do re gi me de mo crá ti co e
re pu bli ca no.

[...] Éti ca da iden ti da de, bus can do su pe -
rar di co to mi as en tre o mun do mo ral e o mun -
do da ma té ria, o pú bli co e o pri va do, para
cons ti tu ir iden ti da des sen sí ve is e igua li tá ri as
no tes te mu nho de va lo res de seu tem po, pra -
ti can do um hu ma nis mo con tem po râ neo, pelo
re co nhe ci men to, res pe i to e aco lhi men to da

iden ti da de dos ou tros e pela in cor po ra ção da
so li da ri e da de, da res pon sa bi li da de e da re ci -
pro ci da de como ori en ta do ras de seus atos na 
vida pro fis si o nal, so ci al, ci vil e pes so al.

Vê-se, pois, que os cur rí cu los das es co las bra si -
le i ras apre sen tam, de for ma mu i to mais afir ma ti va e
pe da go gi ca men te re co men dá vel, con te ú dos que têm
por fi na li da de es ti mu lar nos jo vens a ci vi li da de, o res -
pe i to às leis e os de ma is va lo res da ci da da nia. No -
ções de pe na li da de para os com por ta men tos ofen si -
vos às leis já sur gem nos com po nen tes e ati vi da des
cur ri cu la res que tra tam de éti ca e di re i tos hu ma nos,
no con tex to da abor da gem trans ver sal e in ter dis ci pli -
nar, an te ri or men te in di ca da.

Se ria im pró prio, tam bém, es ti pu lar em lei a cri a -
ção de con te ú dos es pe cí fi cos. O ris co de so bre car re gar 
os cur rí cu los se ria ine vi tá vel, em pre ju í zo da boa prá ti ca 
pe da gó gi ca.

Além des sas ina de qua ções fun da men ta is, o pro -
je to em apre ço co me te ou tro des li ze. Com efe i to, cons -
ti tui um con tra-senso in clu ir, jus ta men te na par te di ver si -
fi ca da dos cur rí cu los – que deve ser da res pon sa bi li da -
de dos sis te mas de en si no e das es co las –, um con te ú -
do de de sen vol vi men to obri ga tó rio em todo o País. O
art. 26 da LDB é cla ro: a par te di ver si fi ca da dos cur rí cu -
los visa aten der as exi gên ci as das “ca rac te rís ti cas re gi -
o na is e lo ca is da so ci e da de, da cul tu ra, da eco no mia e
da cli en te la”. O con te ú do pro pos to é de in te res se na ci o -
nal, com a abor da gem que lhe con vém. Não é es pe cí fi -
co de uma re gião ou lo ca li da de, ou pró prio de um de ter -
mi na do gru po de es tu dan tes.

Des sa for ma, em ter mos pe da gó gi cos, afi gu ra-se
como re co men dá vel não aco lher a su ges tão tra zi da
pelo pre sen te pro je to de lei.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela re je i ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 250, de 1999.

Sala da Co mis são, 9 de maio de 2000. – Fre i tas
Neto, Pre si den te – Djal ma Bes sa, Re la tor – Se bas tião 
Ro cha – Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di do – Ger son
Ca ma ta – Agne lo Alves – José Foga ça – Osmar
Dias – Lú cio Alcân ta ra – Lu zia To le do – Luiz Este -
vão (Au tor) –  Mo za ril do Ca val can ti – Ge ral do
Althoff – Lú dio Co e lho – Jef fer son Pé res – Álva ro
Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394 – DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal

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

Art. 9º A União in cum bir-se-à de:

I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em
co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II – or ga ni zar man ter e de sen vol ver os ór gãos  e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da -
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for -
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com o sis te mas de en si -
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho -
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra -
du a ção e pós-graduação;

VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe -
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so -
bre este ní vel de en si no;

IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi si -
o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti tu -
i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos do 
seu sis te ma de en si no.

§ 1º Na es tru tu ra edu ca ci o nal, ha ve rá um Con -
se lho Na ci o nal de Edu ca ção, com fun ções nor ma ti -

vas e de su per vi são e ati vi da de per ma nen te, cri a do
por lei.

§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to nos in ci sos 
V a IX, a União terá aces so a to dos os da dos e in for -
ma ções ne ces sá ri os de to dos os es ta be le ci men tos e
ór gãos edu ca ci o na is.

§ 3º As atri bu i ções cons tan tes do in ci so IX po -
de rão ser de le ga das aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de -
ral, des de que man te nham ins ti tu i ções de edu ca ção
su pe ri or.
....................................................................................

LEI Nº 9.131,  DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 4.024(1 ),
de 20 de de zem bro de 1961, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 518, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 557,
de 1999, de au to ria do Se na dor Arlin do
Por to que dis põe so bre o res sar ci men to,
pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de, dos gas tos 
com me di ca men tos de uso con tí nuo in -
dis po ní ve is na rede lo cal do Sis te ma.

Re la tor: Se na dor Luiz Este vão

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 557, de 1999, de
au to ria do Se na dor Arlin do Por to, “dis põe so bre o res -
sar ci men to, pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), dos
gas tos com me di ca men tos de uso con tí nuo in dis po ní -
ve is na rede lo cal do Sis te ma”.

Para tan to, acres cen ta um in ci so XIII do art. 18
da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de (Lei nº 8.080, de 19 de se -
tem bro de 1990), para in clu ir en tre elas a de “res sar -
cir os usuá ri os dos gas tos com me di ca men tos d e
uso con tí nuo, pres cri to por mé di co ou ser vi ço in te -
gran te do SUS e não dis po ní ve is nas far má ci as da
rede pró pria, con tra ta da ou con ve ni a da, se gun do
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nor mas e pa râ me tros es ta be le ci dos pela di re ção na -
ci o nal do SUS e apro va das pelo Con selh o Na ci o nal
de Sa ú de.”

É con ce di do o pra zo de um ano, con tan to da
data de pu bli ca ção da lei, para a en tra da em vi gor da
pro po si ção.

Vem à apre ci a ção des ta Co mis são em ca rá ter
ter mi na ti vo e não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal men te pre vis to.

II – Aná li se

Até 1988, a as sis tên cia mé di ca e a as sis tên cia
far ma cêu ti ca eram en ten di das como be ne fí ci os de
Pre vi dên cia So ci al, isto é, o aces so a elas era li mi ta do 
ao se gu ra do e con tri bu in te. A Cons ti tu i ção de 1988 o
al te rou ra di cal men te, en ten den do que a sa ú de – e, no 
seu âm bi to,a as sis tên cia mé di ca e a as sis tên cia far -
ma cêu ti ca – é di re i to de to dos, sen do de ver do Esta -
do a im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas que, en tre
out ras co i sas, ga ran tam o aces so uni ver sal e igua li tá -
rio às ações e ser vi ços para pro mo ção, pro te ção e re -
cu peração da sa ú de (art. 196).

Des ta for ma, as ações e ser vi ços de sa ú de são
de fi ni dos como de re le vân cia pú bli ca (art. 197) e
cons ti tu em um Sis te ma Úni co de Sa ú de, or ga ni za do
se gun do di re tri zes, en tre as qua is a de in te gra li da de
da ação (art. 198, II), isto é, que as po lí ti cas pú bli cas
de vem bus car su pe rar a di co to mia en tre pre ven ção e
re cu pe ra ção, in clu in do, aqui, a dis tri bu i ção des sa s
ações por mi nis té ri os di fe ren tes.

Assim, a Car ta Mag na de 1988 ins ti tu ci o na li zou
a as sis tên cia mé di ca e a as sis tên cia far ma cêu ti ca
como ação de sa ú de, com pon do um Sis te ma de Se -
gu ri da de So ci al, en ten di do como o con jun to in te gra -
do de po lí ti cas nas áre as de sa ú de, pre vi dên cia e as -
sis tên cia so ci al. Por tan to, a pre sen te pro pos ta co a du -
na-se com os atu a is pre ce i tos cons ti tu ci o na is, ra zões
pe las qua is não vis lum bra mos ne nhum óbi ce des sa
na tu re za.

Sa li en ta-se, tam bém, a pre o cu pa ção do au tor
com a data do iní cio da vi gên cia da lei para vi go rar no
pra zo de um ano, a con tar da data de sua pu bli ca ção,
de modo a sa tis fa zer à exi gên cia da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, per mi tin do que os ór gãos en car re ga -
dos da ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria anu al

fa çam a pre vi são das des pe sas afe ta das pela nova
lei.

Qu an to ao mé ri to, a ma té ria me re ce lou vor pelo
seu al can ce so ci al, ao per mi tir aos pa ci en tes que ne -
ces si tam do uso con tí nuo de me di ca men tos o di re i to à
vida, a exem plo dos trans plan ta dos, pa ci en tes re na is e 
ou tros por ta do res de do en ças crô ni cas que ne ces si -
tam in ge rir di a ri a men te de ter mi na dos me di ca men tos,
sob pena de pa ga rem com suas pró pri as vi das.

Aliás, os me i os de co mu ni ca ção por di ver sas
opor tu ni da des já ve i cu la ram dra mas vi vi dos por es -
ses usuá ri os e seus fa mi li a res, que sem ob ter no tem -
po há bil os me di ca men tos ne ces sá ri os na rede pú bli -
ca de as sis tên cia far ma cêu ti ca se vêem na imi nên cia
de so frer da nos ir re ver sí ve is de sua sa ú de a até mes -
mo a mor te.

Evi den ci a mos tam bém a ar gu men ta ção do au -
tor, se gun do a qual a apro va ção do pro je to con tri bu i rá 
ao es tí mu lo à bus ca de pac tos de ges tão e de co bran -
ça de efi ciên cia, por par te dos go ver nos mu ni ci pa is,
es ta du a is e fe de ral, em es pe ci al na bus ca de ma i or
efi ciên cia nos sis te mas de dis tri bu i ção do se tor pú bli -
co, de de fi ni ção de con tra par ti das e de me lho ria na
sis te má ti ca de pro gra ma ção, acom pa nha men to e
ava li a ção da im ple men ta ção da po lí ti ca e dos pla nos
de as sis tên cia far ma cêu ti ca.

Qu an to aos cri té ri os para usu fru ir do “re fe ri do
be ne fí cio”, fi ca rão para se rem re gu la men ta dos pela
di re ção na ci o nal do SUS, ou vi do o Con se lho Na ci o -
nal de Sa ú de, como pre vê a pró pria Lei Orgâ ni ca de 
Sa ú de e re co men da o bom sen so, uma vez que se
tra ta de área cujo di na mis mo exi ge ins tru men tos re -
gu la tó ri os mais áge is que o pro ces so le gis la ti vo.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, opi na mos pela apro va ção 
da pre sen te pro po si ção.

Sala da Co mis são, 10 de maio de 2000. –
Osmar Dias –  Pre si den te, Luiz Este vão – Re la tor,
Mar lu ce Pin to – Ge ral do Cân di do – Lu zia To le do
– Tião Vi a na – He lo i sa He le na – Ge ral do Althoff – 
Se bas tião Ro cha – Djal ma Bes sa – Ju vên cio da
Fon se ca – José Alen car – Lú cio Alcân ta ra – José 
Foga ça –  Car los Be zer ra – Mo re i ra Men des –
Ante ro Paes de Bar ros – Luiz Pon tes – Le o mar
Qu intani lha.
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 LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 196. A Sa ú de é di re i to de to dos e de ver do
Esta do, ga ran tin do me di an te po lí ti cas so ci a is e eco nô mi -
cas que vi sem à re du ção do ris co de do en ça e de ou tros
agra vos e ao aces so uni ver sal e igua li tá rio às ações e
ser vi ços para sua pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção.

Art. 197. São de re le vân cia pú bli ca as ações e ser -
vi ços de sa ú de, ca ben do ao Po der Pú bli co dis por, nos
ter mos da lei, so bre sua re gu la men ta ção, fis ca li za ção e
con tro le, de ven do sua exe cu ção ser fe i ta di re ta men te ou
por meio de ter ce i ros e, tam bém, por pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca de di re i to pri va do.

Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de in -
te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e cons ti -
tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do com as
se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em cada
es fe ra de Go ver no;

II – aten di men to, in te gral, com pri o ri da de para as
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as sis -
ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú de será fi -

nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur sos do or ça -
men to da se gu ri da de so ci al, da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou tras fon tes.
....................................................................................

PARECER Nº 519, 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 69, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Luiz Otá vio,
que al te ra a re da ção da alí nea c do in ci so I
do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor  Ra mez Te bet

I  – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia a PEC nº 69, de 1999, da ini ci a ti va do Se na -
dor Luiz Otá vio e ou tros Se na do res, que “Alte ra a re da -
ção da alí nea c do in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.”

A pro po si tu ra al te ra o dis po si ti vo aci ma re fe ren ci a -
do, para es ta be le cer que me ta de dos re cur sos des ti na -
dos à re gião Nor te seja des ti na da ao fi nan ci a men to de
pro je tos de in fra-estrutura eco nô mi ca, por in ter mé dio do
se tor pú bli co es ta du al, para apo io às ati vi da des de pro -
du ção e co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re gi -
men tal.

É o re la tó rio.

II  – Voto

Um dos dis po si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral de -
mons trou-se efi caz e efe ti vo ele men to de mo di fi ca ção da 
re a li da de de de si gual da des re gi o na is do País: a alí nea c
do in ci so I do art. 159. Os re cur sos des ti na dos es pe ci al -
men te às re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste por
for ça des sa nor ma, de ter mi na ram, por in ter mé dio da Lei
nº 7.827, de 1989, a cri a ção dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to da que las re giões.

Des de en tão, o fi nan ci a men to das ati vi da des pro -
du ti vas das re giões me nos de sen vol vi das do País tem
re ce bi do o re for ço ex tra or di ná rio, em con di ções es pe ci a -
is, dos re cur sos para elas des ti na dos pela Cons ti tu i ção.
A im por tân cia des se apor te é re co nhe ci da pe los au to res
da pro po si ção que, ao lon go da jus ti fi ca ção, sa li en tam a
con di ção de fon te es tá vel de re cur sos re pre sen ta da pe -
los Fun dos Cons ti tu ci o na is. O fun da men to para a al te ra -
ção pro pos ta se en con tra no fato de que a ca rên cia de in -
fra-estrutura eco nô mi ca na re gião Nor te vem vi a bi li zan do 
o cres ci men to da ati vi da de pro du ti va e, no li mi te, com -
pro me ten do o ob je ti vo ma i or do pre ce i to cons ti tu ci o nal.

Pa re ce-nos pro ce der a ar gu men ta ção dos au to res
da pro pos ta. A ques tão da fal ta de in fra-estrutura eco nô -
mi ca é re co nhe ci da e, sem dú vi da, além de de ses ti mu lar
a ins ta la ção de in ves ti men tos tam bém au men ta os cus -
tos de pro du ção e co mer ci a li za ção, com pro me ten do a
ca pa ci da de de con cor rên cia dos pro du to res lo ca is.

Assim, a mo di fi ca ção do tex to cons ti tu ci o nal, a ri -
gor, aten de à evo lu ção das ne ces si da des pro du ti vas
mais atu a is e virá con tri bu ir para o al can ce da in ten ção
do cons ti tu in te, aper fe i ço an do-a e atu a li zan do-a.

Enten de mos, to da via, que ca bem dois re pa ros à
pro po si ção: em pri me i ro lu gar, a res tri ção da pos si bi li da -
de de uti li za ção dos re cur sos para in ves ti men tos de in -
fra-estrutura uni ca men te na re gião Nor te, quan do é sa bi -
do que essa é uma ca rên cia igual men te pre sen te no
Cen tro-Oeste e no Nor des te. Em se gun do lu gar, a re ser -
va de 50% dos re cur sos nos pa re ce ex ces si va, ain da
mais que não será a úni ca fon te dis po ní vel para pro je tos
des sa na tu re za. Há que se con si de rar, nes se par ti cu lar,
que a Lei nº 9.808, de 20 de ju lho de 1999, a qual dis põe
so bre in cen ti vos ao de sen vol vi men to re gi o nal, no ca put
do art. 1º, es ten de a pos si bi li da de de apli ca ção dos re -
cur sos do Fi nam, Fi nor e Fun res aos empr een di men tos
não-governamentais de in fra-estrutura.

Nes sa pers pec ti va, pa re ce-nos de todo re co men -
dá vel in clu ir os pro je tos de in fra-estrutura, ori un dos do
se tor pú bli co es ta du al, en tre os pas sí ve is de fi nan ci a -
men to com os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, re -
ser van do para eles vin te e cin co por cen to do mon tan te
anu al de cada Fun do. Pre ser va-se as sim, a in ten ção da

270 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO   2000



emen da cons ti tu ci o nal pro pos ta sem, no en tan to, com -
pro me ter a pers pec ti va do cons ti tu in te que pre ten deu ga -
ran tir re cur sos para o fi nan ci a men to de pro je tos do se tor
pri va do.

Con si de ran do o ex pos to, so mos de pa re cer fa vo -
rá vel à apro va ção da PEC nº 69, de 1999, com a se guin -
te emen da de re la tor:

EMENDA Nº 1  – CCJ
(Subs ti tu ti vo)

“Arti go úni co. A alí nea c do in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 159. ................................................

I  – .........................................................
c) três por cen to, para apli ca ção em pro -

gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo
das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste,
atra vés de suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras de ca -
rá ter re gi o nal, de acor do com os pla nos re gi o -
na is de de sen vol vi men to, fi can do as se gu ra da
a apli ca ção de vin te e cin co por cen to dos re -
cur sos para o fi nan ci a men to, por in ter mé dio do 
se tor pú bli co es ta du al, de pro je tos de in -
fra-estrutura eco nô mi ca de apo io à pro du ção e 
à co mer ci a li za ção; e ao se mi-árido do Nor des -
te a me ta de dos re cur sos des ti na dos à re gião,
na for ma que a lei es ta be le cer".

Sala de Co mis sões, 10 de maio de 2000.  – José
Agri pi no, Pre si den te  – Ra mez Te bet , Re la tor  – Edi son 
Lo bão  – Mo za ril do Ca val can ti  – José Fo ga ça  – Ro -
ber to Fre i re  – Ro meu Tuma  – Ser gio Ma cha do  –
Ber nar do Ca bral  – Alva ro Dias  – Fran ce li no Pe re i ra 
– Ro ber to Re quião  – Re nan Ca lhe i ros  – Ju vên cio da 
Fon se ca  – Djal ma Bes sa  – Mo re i ra Men des  – Ma ria
do Car mo Alves  – Artur da Tá vo la (apo i a men to)  – Lu -
zia To le do  – Ney Su as su na  – Edu ar do Su plicy  –
José Edu ar do Du tra  – Se bas tião Ro cha  – Pe dro Si -
mon  – Lú cio Alcân ta ra  – Antô nio Car los Va la da res 
– José Jor ge  – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.808, DE 20 DE JULHO DE 1999
DO 138 de 21-7-1999 p. 1

De fi ne di re tri zes e in cen ti vos fis ca is
para o de sen vol vi men to re gi o nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 520, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos So ci a is, ao 
Pro je to de Lei do Se na do nº 554, de 1999,
de au to ria do Se na dor Luiz Este vão que
“Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia 
de Gas trec to mia Par ci al nos ca sos de obe -
si da de mór bi da, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor  Se bas tião Ro cha

I  – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 554, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Luiz Este vão, tem como ob je ti vo ga ran -
tir que as pes so as por ta do ras de obe si da de mór bi da,
cons ta ta da por jun ta mé di ca es pe ci a li za da, te nham di re i -
to à ci rur gia de gas trec to mia par ci al, con for me de ter mi na
o art. 1º da pro po si ção.

O art. 2º in cum be o Sis te ma Úni co de Sa ú de  –
SUS, por meio de suas uni da des pú bli cas ou con ve ni a -
das, de re a li zar a ci rur gia “uti li zan do-se de to dos os me i -
os e téc ni cas ne ces sá ri as” e as su mir a res pon sa bi li da de
fi nan ce i ra pelo aten di men to (pa rá gra fo úni co).

Por fim, o art. 3º de ter mi na que o Po der Exe cu ti vo
re gu la men te a lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias, e o art. 
4º es ta be le ce que a lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Re la ta do o con te ú do do PLS nº 554, de 1999, res ta 
as si na lar que a pro po si ção foi dis tri bu í da a esta Co mis -
são de Assun tos So ci a is para re ce ber de ci são ter mi na ti -
va, não ten do sido apre sen ta das emen das no pra zo re gi -
men tal.

II  – Aná li se

Po de-se lou var o mé ri to do pro je to em aná li se ao
bus car ga ran tir ao por ta dor de obe si da de mór bi da a me -
lhor téc ni ca atu al men te dis po ní vel para pro pi ci ar uma rá -
pi da e sus ten tá vel me lho ria de sua gra ve si tu a ção clí ni -
ca. Entre tan to, en ten de mos per ti nen tes algumas al te ra -
ções para apri mo rar o tex to da pro po si ção.

Em pri me i ro lu gar, na re a li da de, não se tra ta de
uma pro po si ção que bus que ga ran tir “me di das de ca -
rá ter pre ven ti vo”, con for me afir ma seu emi nen te au tor.
A bem da ver da de, se um pa ci en te é por ta dor de obe -
si da de mór bi da, isso sig ni fi ca que a do en ça já se ins ta -
lou de for ma bas tan te gra ve e que o tra ta men to é
eminen te men te cu ra ti vo, não pre ven ti vo. Da mes ma for -
ma, nes se caso, o aten di men to ci rúr gi co não se clas si fi -
ca como pre ven ti vo, mas sim como uma das mo da li da -
des mais agres si vas e ra di ca is de tra ta men to.

A pre ven ção da obe si da de ocor re por meio da ori -
en ta ção nu tri ci o nal e de ou tras me di das, como a in di ca -
ção de ati vi da de fí si ca com acom pa nha men to apro pri a -
do e a so li ci ta ção de exa mes com ple men ta res para a
mo ni to ra ção dos in di ca do res me ta bó li cos e de ou tros fa -
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to res que con tri bu em para o de sen vol vi men to da con di -
ção.

Assim sen do, em vez de ga ran tir ape nas o di re i to à 
gas trec to mia par ci al, me di da ex tre ma de tra ta men to, o
subs ti tu ti vo por nós apre sen ta do obri ga o aten di men to
in te gral para pre ve nir e tra tar a obe si da de, que in clui pro -
gra ma de edu ca ção pre ven ti vo, tra ta men to para re du zir
ou eli mi nar a obe si da de, aí in clu í do  aten di men to ci rúr gi -
co apro pri a do, e aten di men to de to das as com pli ca ções
e con se qüên ci as da do en ça.

Não se es pe ci fi ca que o aten di men to ci rúr gi co ofe -
re ci do será ne ces sa ri a men te a gas trec to mia par ci al, pois 
se hoje a téc ni ca cons ti tui uma boa nova no tra ta men to e
vem apre sen tan do re sul ta dos po si ti vos, ama nhã  – que
pode es tar dis tan te ou mu i to mais pró xi mo do que o pre -
vis to  – ela po de rá ter sido re a va li a da como op ção te ra -
pêu ti ca e subs ti tu í da por ou tro tra ta men to com me no res
ris cos para o pa ci en te, me nor cus to pra o SUS e me lho -
res re sul ta dos.

Por esse mo ti vo, e tam bém por que não se pode
ins ti tu ir “a obri ga to ri e da de da ci rur gia de Gas trec to mia
Par ci al nos ca sos de obe si da de mór bi da”  – ten do em
vis ta que ne nhum pa ci en te pode ser for ça do a se sub -
me ter à ci rur gia  – o subs ti tu ti vo al te ra, ain da, a emen ta
do pro je to.

Não se faz men ção no subs ti tu ti vo que “ca be rá ao
SUS (...) a res pon sa bi li da de fi nan ce i ra da ci rur gia”, uma
vez que a gra tu i da de do aten di men to cons ti tui um dos
prin cí pi os bá si cos em que o sis te ma se as sen ta, sen do
ve da da  co bran ça ao usuá rio por qual quer pro ce di men -
to. Não obs tan te, ex pli ci ta-se que as des pe sas de cor ren -
tes da im ple men ta ção da lei se rão fi nan ci a das com re -
cur sos das es fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, na for -
ma dis pos ta em re gu la men to.

Além, dis so, es ta be le cem-se pe na li da des para os
ges to res que des cum pri rem o dis pos to na lei, já que não
faz sen ti do es ta be le cer um de ver sem ao mes mo tem po
de fi nir a pu ni ção para sua de so be diên cia.

Por fim, o subs ti tu ti vo su pri me o dis pos to no art. 3º,
re fe ren te à fi xa ção de pra zo para que o Po der Exe cu ti vo
re gu la men te a lei, em vir tu de do en ten di men to já con so li -
da do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a in cons ti tu ci o -
na li da de de o Le gis la ti vo atri bu ir pra zo para ou tro Po der
cum prir atri bu i ções de sua com pe tên cia (Adin nº
546-RS, nº 645-DF, nº 805-RS, nº 864-RS e nº
1.440-SC).

Com es sas al te ra ções, acre di ta mos es tar apri mo -
ran do o PLS nº 554, de 1999.

Res sal ta mos to da via, a pos si bi li da de de que a lei
ori gi na da do pro je to em aná li se ve nha a ser ve ta da por
ví cio de in cons ti tu ci o na li da de, ten do em vis ta a de ter mi -
na ção con ti da no art. 61, § 1º, II,  e, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, que es ta be le ce ser ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca le gis lar so bre atri bu i ções dos Mi nis té ri os e
ór gãos do Po der Exe cu ti vo.

III  – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto é
pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 554, e
1999, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1  – CAS
(Subs ti tu ti vo)

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de do
aten di men to in te gral para pre ve nir e tra tar a 
obe si da de, no âm bi to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

Art. 1º O aten di men to no âm bi to do Sis te ma Úni co
de Sa ú de ofe re ce rá as sis tên cia in te gral ao pa ci en te para 
pre ve nir e tra tar a obe si da de, e in clu i rá:

I – pro gra ma de edu ca ção des ti na do a pres tar ao
pa ci en te in for ma ções atu a li za das so bre a obe si da de, as
recomen da ções di e té ti cas e os cu i da dos ne ces sá ri os
para evi tar as com pli ca ções da do en ça;

II – aten di men to clí ni co-cirúrgico, in clu í dos os
pro ce di men tos de alta com ple xi da de, com o ob je ti vo
de re ver ter a con di ção de obe si da de e tra tar as con se -
qüên ci as e ma ni fes ta ções da do en ça.

Pa rá gra fo úni co. Para re ce ber o aten di men to re -
fe ri do no in ci so II des te ar ti go o pa ci en te pre ci sa rá es -
tar ins cri to e fre qüen tar re gu lar men te o pro gra ma de
edu ca ção pre vis to no in ci so I, obri ga ção dis pen sa da
nos ca sos em que for di ag nos ti ca da a con di ção de
obe si da de mór bi da.

Art. 2º Fica a União au to ri za da a fi nan ci ar com re -
cur sos do Orça men to da Se gu ri da de So ci al as des pe -
sas de cor ren tes da im ple men ta ção des ta lei.

Art. 3º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta lei por
par te de ser vi dor pú bli co con fi gu ra rá cri me de pre va ri -
ca ção e su je i ta rá o in fra tor às pe na li da des co mi na das
no art. 319 do Có di go Pe nal Bra si le i ro.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis tro de Esta do e os Se -
cre tá ri os res pon sa bi li za dos pelo des cum pri men to das
dis po si ções des ta lei su je i tar-se-ão às pe na li da des
pre vis tas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, por
co me ti men to de cri me de res pon sa bi li da de, sem pre ju -
í zo das de ma is san ções ci vis, pe na is e ad mi nis tra ti -
vas.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 3 de maio de 2000.  – Osmar
Dias,  Pre si den te  – Se bas tião Ro cha, Re la tor  – Car -
los Be zer ra  – Ge ral do Cân di do  – Ju vên cio da Fon -
se ca  – Mo re i ra Men des  – Djal ma Bes sa  – Mar lu ce
Pin to  – Ma gui to Vi le la  – Ge ral do Althoff  – Luiz
Pon tes  – Lu zia To le do  – Ante ro Paes de Bar ros  –
Ma ria do Car mo Alves  – Ma ri na Sil va  – He lo í sa He -
le na  – Le o mar Qu in ta ni lha.
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  TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 554, DE 1999

Apro va do pela Co mis são de Assun tos So ci a is
 em Re u nião do dia 10 de maio de 2000.

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de do
aten di men to in te gral para pre ve nir e tra -
tar a obe si da de, no âm bi to do Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

Art. 1º O aten di men to no âm bi to do Sis te ma
Úni co de Sa ú de ofe re ce rá as sis tên cia in te gral ao
pa ci en te para pre ve nir e tra tar a obe si da de, e in clu i -
rá:

I  – pro gra ma de edu ca ção des ti na do a pres tar 
ao pa ci en te in for ma ções atu a li za das so bre a obe si -
da de, as re co men da ções di e té ti cas e os cu i da dos
ne ces sá ri os para evi tar as com pli ca ções da do en ça;

II  – aten di men to clí ni co-cirúrgico, in clu í dos os
pro ce di men tos de alta com ple xi da de, com o ob je ti vo 
de re ver ter a con di ção de obe si da de e tra tar as con -
se qüên ci as e ma ni fes ta ções da do en ça.

Pa rá gra fo úni co. Para re ce ber o aten di men to
re fe ri do no in ci so II des te ar ti go o pa ci en te pre ci sa rá 
es tar ins cri to e fre qüen tar re gu lar men te o pro gra ma
de edu ca ção pre vis to no in ci so I, obri ga ção dis pen -
sa da nos ca sos em que for di ag nos ti ca da a con di -
ção de obe si da de mór bi da.

Art. 2º Fica a União au to ri za da a fi nan ci ar com
re cur sos do Orça men to da Se gu ri da de So ci al a s
des pe sas de cor ren tes da im ple men ta ção des ta Lei.

Art. 3º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta
Lei por par te de ser vi dor pú bli co con fi gu ra rá cri -
me de pre va ri ca ção e su je i ta rá o in fra tor às pe na -
li da des co mi na das no art. 319 do Có di go Pe nal
Bra si le i ro.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis tro de Esta do e os Se -
cre tá ri os res pon sa bi li za dos pelo des cum pri men to
das dis po si ções des ta Lei su je i tar-se-ão às pe na li -
da des pre vis tas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1959, por co me ti men to de cri me de res pon sa bi li da -
de, sem pre ju í zo das de ma is san ções ci vis, pe na is e 
ad mi nis tra ti vas.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de maio de 2000.  –
Osmar Dias, Pre si den te  – Se bas tião Ro cha, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da -
de e re gu la o res pec ti vo pro ces so de jul -
ga men to.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

Pre va ri ca ção
Art. 319. Re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vi -

da men te, ato de ofí cio, ou pra ti cá-lo con tra dis po si -
ção ex pres sa de lei, para sa tis fa zer in te res se ou sen -
ti men to pes so al:

Pena  – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, e mul ta.
....................................................................................

PARECER Nº 521, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 109, de 1995, 
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, e as
Emen das nºs 1 e 2  – PLEN que “dis põe
so bre a ou tor ga e re no va ção de con ces -
são ou per mis são para ex plo ra ção de
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens ”.

Re la to ra: Se na do ra Lu zia To le do

I  – Re la tó rio

Vem a exa me da Co mis são de Edu ca ção, o Pro -
je to de Lei nº 109, de 1995, que “dis põe so bre a ou tor -
ga e re no va ção de con ces são ou per mis são para ex -
plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra  de sons
e ima gens”.

O Pro je to bus ca aper fe i ço ar os pro ce di men tos e 
cri té ri os para a ou tor ga e re no va ção de ca na is de ra -
di o di fu são so no ra e de sons e ima gens (te le vi são).

De au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, o Pro je to
apre sen ta di ver sos nú cle os nor ma ti vos, gra vi tan do
em tor no dos pro ce di men tos ati nen tes à ou tor ga e re -
no va ção de con ces sões e per mis sões de ca na is de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens. Entre es -
ses nú cle os nor ma ti vos, des ta cam-se:
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1  – o es ta be le ci men to dos prin cí pi os
pre co ni za dos no art. 221 da Car ta Mag na
como cri té ri os de ava li a ção do de sem pe nho 
da en ti da de para efe i tos da ou tor ga ou re no -
va ção;

2  – a atri bu i ção de pa pel ati vo ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, pre vis to
o art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral, na ava li -
a ção do de sem pe nho das en ti da des con -
ces si o ná ri as;

3  – a cri a ção e nor ma ti za ção do sis te -
ma pú bli co de ra di o di fu são, nos ter mos do
ca put  do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

4  – a atri bu i ção ao Con gres so Na ci o -
nal da res pon sa bi li da de de apre ci ar to dos
os atos de ou tor ga e re no va ção de con ces -
sões ou per mis sões de emis so ras de rá dio
e te le vi são, nos ter mos do art. 223 da Car ta
Ma i or, in clu si ve os re fe ren tes aos ser vi ços
de te le vi são por as si na tu ra e te le vi são por
cabo; e

5  – o con di ci o na men to da va li da de
das trans fe rên ci as de con ces sões e per mis -
sões apro va das pelo Po der Exe cu ti vo à
apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

A ma té ria es te ve à dis po si ção dos se nho res Se -
na do res, na se cre ta ria da Co mis são, para re ce bi men -
to de con tri bu i ções, não ten do sido emen da da no pe -
río do re gi men tal.

Em ple ná rio fo ram ofer ta das duas emen das, de
au to ria dos Se na do res José Ro ber to Arru da e Élcio
Álva res.

II – Aná li se

Dois de cre tos e uma lei vi e ram à luz do ce ná rio
ju rí di co na ci o nal, du ran te o pe río do de tra mi ta ção do
pro je to aqui ana li sa do, com a in ten ção de dis ci pli nar
o pro ces so de con ces são de ca na is de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens. Os De cre tos são de nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995 e 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996, am bos al te ran do dis po si ti vos no
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 1963. A Lei, de nº
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, “dis põe so bre o Ser vi -
ço de TV a cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Des sas nor mas, para efe i tos do pro je to em aná -
li se, in te res sa-nos, por mais re cen te e abran gen te, o
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, que
em nada pre ju di ca o PLS nº 109, de 1995. Ao con trá -
rio, en ten de-se que este, por tra ba lhar em sur pre en -

den te con so nân cia com aque le, terá a pro pri e da de de 
lhe aper fe i ço ar em mu i to o con te ú do.

Das Emen das de Ple ná rio

EMENDA Nº 1

A emen da ob je ti va su pri mir o art. 5º e seus in ci -
sos, que veda a ou tor ga e re no va ção de ca na is de rá -
dio e te le vi são para en ti da de que de te nham o con tro -
le aci o ná rio de jor nal diá rio no mes mo Esta do ou Dis -
tri to Fe de ral; que con cen trem, no ter ri tó rio na ci o nal,
em re gião, Esta do ou Dis tri to Fe de ral, mais de 30%
da di fu são da co mu ni ca ção, por qual quer meio; ou
que, di re ta ou in di re ta men te, já de te nham uma ou
mais con ces sões ou per mis sões de emis so ra de
mes mo  tipo de fre quên cia na mes ma co mu ni da de
em que es ti ve rem pre ten den do ex plo rar o ser vi ço.

Argu men ta o au tor que o ter mo mo no pó lio, a
que se re fe re a Cons ti tu i ção, apli ca-se ape nas a pri vi -
lé gi os ex clu si vos, o que não ocor re com a ra di o di fu -
são, pois esta é ex plo ra da por sete ou oito gru pos dis -
tin tos. Daí a emen da su pres si va.

De fato, há per ti nên cia no con te ú do da emen da, 
sen do in clu si ve ge ne ro sa no ter mo que uti li za, pois,
na ver da de, não se pode fa lar de mo no pó lio, mas de
oli go pó lio. Pre ten de mos, no en tan to, con si de ran do o
ní vel de ama du re ci men to do mer ca do bra si le i ro, e as
re a is pos si bi li da des do pre sen te pro je to de lei, aca tar
a emen da su pres si va em pa u ta, vo tan do pela sua
apro va ção.

EMENDA Nº 2

A se gun da emen da pre co ni za que as ou tor gas
para ex plo ra ção dos ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens se jam pre ce di das de pro ces so
se le ti vo, por meio de edi tal, de for ma a ga ran tir tra ta -
men to iso nô mi co aos seus par ti ci pan tes, ob ser va dos
os prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li da de, da im pes -
so a li da de e da pu bli ci da de.

De pron to ve ri fi ca-se a pre ju di ci a li da de da
emen da. Obser va-se que o con te ú do dela já se faz
con tem pla do no art. 10 e § 1º, do De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, na for ma das al te ra ções
ins ti tu í das pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, cujo tex to, para cla re za, se re pro duz, ver -
bis:

Art. 10. A ou tor ga para exe cu ção dos
ser vi ços de ra di o di fu são será pre ce di da de
pro ce di men to li ci ta tó rio, ob ser va das as dis -
po si ções le ga is e re gu la men ta res.
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§ 1º O pro ces so de ou tor ga, nos ter -
mos do edi tal, des ti na-se a ga ran tir tra ta -
men to iso nô mi co aos par ti ci pan tes e ob ser -
va rá os prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li -
da de, da im pes so a li da de e da pu bli ci da de,
re ve lan do-se, pois, dis pen sá vel, ra zão pela
qual voto pela sua re je i ção.

III  – Voto da Re la to ra

Di an te do ex pos to, con si de ran do o ine gá vel mé -
ri to do PLS nº 109, de 1995, opi na mos pela sua apro -
va ção, es co i ma do do seu art. 5º, por for ça do aco lhi -
men to da Emen da de Ple ná rio nº 1, na for ma do se -
guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 3-CE (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre a ou tor ga e re no va ção 
de con ces são ou per mis são para ex plo -
ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pro ces so de ou tor ga e re no va ção de

con ces são ou per mis são para ex plo ra ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens re -
ger-se-á pela pre sen te lei e le va rá em con ta os in te -
res ses, a con ve niên cia e as ne ces si da des ma i o res da 
so ci e da de bra si le i ra.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des sa lei, con -
si de ra-se:

I  – Con ces são: au to ri za ção ou tor ga da pelo po -
der com pe ten te a en ti da de para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ca rá -
ter na ci o nal ou re gi o nal;

II  – Per mis são: au to ri za ção ou tor ga da pelo po -
der com pe ten te a en ti da de para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens de ca rá -
ter lo cal, in clu in do as re trans mis sões.

Art. 2º O pro ces so de ou tor ga e re no va ção de
con ces são ou per mis são para a ex plo ra ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, além
das qua li fi ca ções téc ni cas es ta be le ci das na le gis la -
ção per ti nen te, obe de ce rá aos se guin tes prin cí pi os,
nes ta or dem:

I  – pre fe rên cia, res pe i ta dos os per cen tu a is a se -
rem pre vis tos no Pla no Na ci o nal de Dis tri bu i ção de
Ca na is de Rá dio e Te le vi são, às en ti da des cons ti tu í -
das con for me es ta be le ci do no art. 3º, § 1º des ta lei;

II  – pre fe rên cia às en ti da des que se com pro me -
te rem com ma i or tem po de di ca do à pro du ção cul tu ral, 
edu ca ci o nal, ar tís ti ca e in for ma ti va;

III  – pre fe rên cia às en ti da des que de mons trem
ma i or ní vel de com pro mis so com os va lo res éti cos e
so ci a is da pes soa e da fa mí lia;

IV  – pre fe rên cia às en ti da des que ofe re çam
ma i o res fa ci li da des de par ti ci pa ção da po pu la ção
como su je i to do pro ces so co mu ni ca ti vo.

§ 1º As em pre sas ha bi li ta das de ve rão en vi ar ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al re la tó rio anu al de
sua pro gra ma ção, dis cri mi nan do or dens de gran de -
za, per cen tu a is e pro vi dên ci as to ma das para aten der
aos prin cí pi os a que se re fe re este ar ti go.

§ 2º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al cri a rá
Con se lhos Re gi o na is de Co mu ni ca ção So ci al, com
com pe tên cia re gi o nal a ser de fi ni da no res pec ti vo ato
de cri a ção, com a fi na li da de de au xi liá-lo.

Art. 3º Fica cri a do, nos ter mos do art. 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Sis te ma Pú bli co de
Ra di o di fu são, as sim en ten di do aque le com pos to por
emis so ras sem fins lu cra ti vos, vol ta das para a in for -
ma ção, edu ca ção, arte e cul tu ra.

§ 1º So men te po de rão ha bi li tar-se a ex plo rar o
ser vi ço de ra di o di fu são pú bli ca as en ti da des, cons ti -
tu í das sob o re gi me ju rí di co de fun da ção, nos ter mos
dos arts. 16, I, e 24 a 30, do Có di go Ci vil, que vi sem
ao de sen vol vi men to do in di ví duo me di an te uma pro -
gra ma ção de qua li da de que pro mo va a edu ca ção, a
cul tu ra e o la zer.

§ 2º As fun da ções de que tra ta este ar ti go se rão
pre si di das por Con se lho ma jo ri ta ri a men te com pos to
por re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da pelo res pec ti vo es ta tu to das en ti -
da des.

§ 3º O Con se lho Di re tor re fe ri do no pa rá gra fo
an te ri or não po de rá in clu ir pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do e ca rá ter co mer ci al.

Art. 4º O Po der Pú bli co re ser va rá, obri ga to ri a -
men te, a todo mu ni cí pio, no Pla no Na ci o nal de Dis tri -
bu i ção de Ca na is de Rá dio e Te le vi são, pelo me nos
uma fre qüên cia de ra di o di fu são so no ra e uma de ra -
di o di fu são de sons e ima gens para ser ex plo ra da na
mo da li da de pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co pre pa ra rá e
sub me te rá ao Con gres so Na ci o nal, anu al men te, o
Pla no de Dis tri bu i ção de Ca na is de Rá dio e Te le vi são
que, ob ser van do a com ple men ta ri da de en tre os sis te -
mas pri va do, pú bli co e es ta tal de ra di o di fu são, pre vis -
tos na Cons ti tu i ção Fe de ral, de ve rá es ta be le cer a s
pro por ções re ser va das a cada mo da li da de.

Art. 5º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá to dos
os atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são ou per -
mis são de emis so ras de rá dio e te le vi são, nos ter mos
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do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, in clu si ve os re fe -
ren tes aos ser vi ços de te le vi são por as si na tu ra e te le -
vi são por cabo.

Art. 6º É ve da da a trans fe rên cia, di re ta ou in di re -
ta, da con ces são ou per mis são du ran te o pe río do de
ins ta la ção da emis so ra, bem como an tes de de cor ri -
do seis anos con ta dos da data de ex pe di ção do cer ti -
fi ca do ou li cen ça para seu fun ci o na men to.

§ 1º As trans fe rên ci as de con ces sões ou per -
mis sões apro va das pelo Po der Exe cu ti vo, na for ma
da lei, se rão apre ci a das pelo Con gres so Na ci o nal em
re gi me de ur gên cia.

§ 2º Os atos que im pli quem ali e na ção ou one ra -
ção de pelo me nos dez por cen to do ca pi tal so ci al das 
em pre sas de ra di o di fu são de ve rão ser le va dos ao co -
nhe ci men to pú bli co e di vul ga dos no Diá rio Ofi ci al da
União ou do es ta do onde se lo ca li zar a sede da em -
pre sa, no pra zo de trin ta dias, con ta dos a par tir da
ocor rên cia do fato.

Art. 7º As en ti da des in te res sa das na exe cu ção
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens de ve rão com pro var re cur sos fi nan ce i ros para
fa zer face ao cus to das ins ta la ções, dos equi pa men -
tos e da ma nu ten ção de suas ati vi da des pelo pe río do
de no ven ta dias.

Pa rá gra fo úni co. A com pro va ção a que se re fe re 
este ar ti go, es pe ci al men te a ori gem e o mon tan te dos
re cur sos, de ve rá ser fe i ta tam bém pe ran te o Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 8º O Mi nis té rio Pú bli co fis ca li za rá o cum pri -
men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 9º Esta lei será re gu la men ta da pelo Po der
Exe cu ti vo.

Sala da Co mis são, 9 de maio de 2000.  – Fre i -
tas Neto, Pre si den te  – Lu zia To le do, Re la to ra  – Ro -
meu Tuma  – Ge ral do Cân di do (abs ten ção)  – Ma ri -
na Sil va (abs ten ção)  – Ger son Ca ma ta  – Djal ma
Bes sa  – Agne lo Alves  – Se bas tião Ro cha  – Ge -
ral do Althoff  – José Fo ga ça  – Osmar Dias  – Lú cio 
Alcân ta ra  – Alva ro Dias  – Luiz Este vão  – Mo za ril -
do Ca val can ti  – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis -
so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:

I  – pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas;

II  – pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re gi o nal e es tí mu -
lo à pro du ção in de pen den te que ob je ti ve sua di vul ga ção;

III  – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti ca e 
jor na lís ti ca, con for me per cen tu a is es ta be le ci dos em lei;

IV  – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da
pes soa e da fa mí lia.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-renovação da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

Art. 224. Para os efe i tos do dis pos to nes te Ca pí tu -
lo, o Con gres so Na ci o nal ins ti tu i rá, como ór gão au xi li ar,
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, na for ma da lei.
....................................................................................

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 1.720, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
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bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

Có di go Ci vil

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil dos Esta dos Uni dos do Bra sil
....................................................................................

Art. 16 São pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do:
I  – As so ci e da des 1 ci vis,2  re li gi o sas, pias, mo ra -

is, ci en tí fi cas ou li te rá ri as, as as so ci a ções de uti li da de 
pú bli ca e as fun da ções. 3 

II  – As so ci e da des mer can tis; 4

III  – Os par ti dos po lí ti cos. 5

§ 1º As so ci e da des men ci o na das no nº I só se
po de rão cons ti tu ir por es cri to, lan ça do no re gis tro ge -
ral (art. 20, § 2º), e re ger-se-ão pelo dis pos to a seu
res pe i to nes te Có di go, Par te Espe ci al.

§ 2º As so ci e da des mer can tis con ti nu a rão a re -
ger-se pelo es ta tu í do nas leis co mer ci a is.

§ 3º Os par ti dos po lí ti cos re ger-se-ão pelo dis -
pos to, no que lhes for apli cá vel, nos arts. 17 a 22 des -
te Có di go e em lei es pe cí fi ca. 6

....................................................................................
Art. 24. Para cri ar uma fun da ção, 1  far-lhe-á o

seu ins ti tu i dor, por es cri tu ra pú bli ca ou tes ta men to,
do ta ção es pe ci al de bens li vres, es pe ci fi can do o fim a 
que se des ti na, e de cla ran do, se qui ser, a ma ne i ra de
ad mi nis trá-la.

Art. 25. Qu an do in su fi ci en tes para cons ti tu ir a
fun da ção, os bens do a dos se rão con ver ti dos em tí tu -
los da dí vi da pú bli ca, se ou tra co i sa não dis pu ser o
ins ti tu i dor, até que, au men ta dos com os ren di men tos
ou no vas do ta ções per fa çam ca pi tal bas tan te.

Art. 26 Va le rá pe las fun da ções o Mi nis té rio Pú -
bli co do Esta do, onde si tu a das. 1

§ 1º Se es ten de rem a ati vi da de a mais de um
Esta do, ca be rá em cada um de les ao Mi nis té rio Pú bli -
co esse en car go.

§ 2º Apli ca-se ao Dis tri to Fe de ral e aos ter ri tó ri -
os não cons ti tu í dos em Esta dos o aqui dis pos to quan -
to a es tes.

Art. 27. Aque les a quem o ins ti tu i dor co me ter a
apli ca ção do pa tri mô nio, em ten do ciên cia do en car -
go, for mu la rão logo, de acor do com as suas ba ses
(art. 24), os es ta tu tos da fun da ção pro je ta da, sub me -
ten do-os, em se gui da, à apro va ção da au to ri da de
com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Se esta lhe de ne gar, su pri-la-á
o juiz com pe ten te no Esta do, no Dis tri to Fe de ral ou
nos ter ri tó ri os, com os re cur sos da lei.

Art. 28. Para se po de rem al te rar os es ta tu tos da
fun da ção, é mis ter:

I  – Que a re for ma seja de li be ra da pela ma i o ria
ab so lu ta dos com pe ten tes para ge rir e re pre sen tar a
fun da ção.

II  – Que não con tra rie o fim des ta.
III  – Que seja apro va da pela au to ri da de com pe -

ten te.

Art. 29. A mi no ria ven ci da na mo di fi ca ção dos
es ta tu tos po de rá, den tro em um ano, pro mo ver-lhe a
nu li da de, re cor ren do ao juiz com pe ten te, sal vo o di re -
i to de ter ce i ros.

Art. 30. Ve ri fi ca do ser no ci va, ou im pos sí vel a
man ten ça de uma fun da ção, ou ven ci do o pra zo de
sua exis tên cia, o pa tri mô nio, sal vo dis po si ção em
con trá rio no ato  cons ti tu ti vo, ou nos es ta tu tos, será
in cor po ra do em ou tras fun da ções, que se pro po nham 
a fins igua is ou se me lhan tes.

Pa rá gra fo úni co. Esta ve ri fi ca ção po de rá ser
pro mo vi da ju di ci al men te pela mi no ria de que tra ta o
art. 29, ou pelo Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

DECRETO Nº 1.720,  DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

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
de cre ta:

art. 1º Os ar ti gos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28,
29, 30, 32, 36 e 37 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, e mo di fi ca do por dis tor ções pos -
te ri o res, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 10 As ou tor gas para ex plo ra ção
dos ser vi ços de ra di o di fu são se rão pre ce di -
das de pro ces so se le ti vo, por meio de edi tal, 
ob ser va das as dis po si ções des te re gu la -
men to e das nor mas per ti nen tes.

§ 1º O pro ces so de ou tor ga, nos ter -
mos do edi tal, des ti na-se a ga ran tir tra ta -
men to iso nô mi co aos par ti ci pan tes e ob ser -
va rá os prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li -
da de, da im pes so a li da de e da pu bli ci da de.

§ 2º A de ci são quan to à aber tu ra de
edi tal de cor re rá de so li ci ta ção de in te res sa -
do ou de ini ci a ti va pró pria do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções.

§ 3º Ha ven do ca nal dis po ní vel no cor -
res pon den te pla no de dis tri bu i ção de ca na -
is, o in te res sa do de ve rá apre sen tar es tu do
de mons tran do a vi a bi li da de eco nô mi ca do
em pre en di men to no lo cal em que pre ten de
ex plo rar o ser vi ço.

§ 4º Não ha ven do ca nal dis po ní vel,
além do es tu do men ci o na do no pa rá gra fo
an te ri or, o in te res sa do de ve rá apre sen tar
de mons tra ti vo de vi a bi li da de téc ni ca, ela bo -
ra do se gun do nor mas apro va das pelo Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções, re la ti vo à in clu são
de novo ca nal no cor res pon den te pla no de
dis tri bu i ção, na lo ca li da de onde pre ten de
ex plo rar o ser vi ço.

§ 5º A ini ci a ti va do in te res sa do na
aber tu ra de edi tal e a ela bo ra ção de es tu -
dos re la ti vos à vi a bi li da de eco nô mi ca do
em pre en di men to e à vi a bi li da de téc ni ca da
in clu são de ca nal  no cor res pon den te pla no
não lhes as se gu ram qual quer di re i to ou van -
ta gem so bre ou tros que, com ele, se can di -
da ta rem à ex plo ra ção do ser vi ço.

§ 6º O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
não ela bo ra rá es tu do de vi a bi li da de téc ni ca
para ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
por so li ci ta ção de in te res sa dos, li mi tan do-se 
a exa mi nar aque les men ci o na dos no § 4º
des ta ar ti go.

§ 7º São con si de ra dos ti pos de ser vi ço 
de ra di o di fu são os de onda mé dia, cur ta,
tro pi cal, de fre quên cia mo du la da e os de te -
le vi são.

Art. 11 Os ser vi ços de ra di o di fu são, a
fim de per mi tir, no edi tal, a ado ção de cri té ri -
os de jul ga men to que me lhor aten dam ao
in te res se pú bli co, são en qua dra dos con for -
me a se guir:

I  – Ra di o di fu são So no ra
1  – Onda Tro pi cal..................Gru po A
2  – Onda Cur ta.......................Gru po A
3  – Onda Mé dia:
3.1  – Lo cal e re gi o nal.............Gru po A
3.2  – Na ci o nal.........................Gru po B
4  – Fre quên cia Mo du la da:
4.1  – Clas ses C e B (B1 e B2).Gru po A
4.2  – Clas se A (A1, A2, A3 e A4).Gru po B
4.3  – Clas se E (E1, E2 e E3)...Gru po C

––––––––––––
(1) Leg. Fed., 1963, pág. 1373

I I – Ra di o di fu são de Sons e Ima gens
1 – Clas se A e B.....................Gru po B .
2 – Clas se E............................Gru po C
§ 1º O en qua dra men to pre vis to nes te

ar ti go po de rá ser al te ra do por ato do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções.

§ 2º Não será per mi ti da a al te ra ção de
ca rac te rís ti cas do ser vi ço con ce di do, per mi -
ti do ou au to ri za do que re sul te em mo di fi ca -
ção do seu en qua dra men to, sal vo si tu a ções 
em que a mo di fi ca ção vise a, ex clu si va men -
te, me lhor aten der à co mu ni da de para a
qual o ser vi ço é des ti na do.

Art. 12 O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções 
an tes de ini ci ar pro ces so de ou tor ga de con -
ces são ou per mis são para ex plo ra ção de
ser vi ços de ra di o di fu são, seja por so li ci ta -
ção de in te res sa do ou por ação pró pria, se
en ten der ne ces sá rio, de ter mi na rá a pu bli ca -
ção no Diá rio Ofi ci al da União, de con sul ta
pú bli ca pré via acer ca do ser vi ço pre ten di do.

Art. 13 O edi tal será ela bo ra do pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ob ser va dos,
no que e quan do cou ber, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri -
os à for mu la ção das pro pos tas para a ex plo -
ra ção do ser vi ço:

I – ser vi ço pro pos to;
II – va lor ou va lor mí ni mo da con ces -

são ou per mis são;
II – Icon di ções mí ni mas para pa ga -

men to pela ou tor ga;
I – Vta xa de atra ti vi da de para o cál cu lo 

do va lor pre sen te;
V – tipo e ca rac te rís ti cas téc ni cas do

ser vi ço;
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Vil – oca li da de onde será ex plo ra do o
ser vi ço;

VII – ho rá rio de fun ci o na men to;
VIII – pra zo da con ces são ou per mis -

são;
IX – re fe rên cia à re gu la men ta ção per ti -

nen te;
X – pra zos para re ce bi men to das pro -

pos tas;
XI – re la ção de do cu men tos exi gi dos

para a afe ri ção da qua li fi ca ção eco nô mi -
co-financeira, da ha bi li ta ção ju rí di ca e da re -
gu la ri da de fis cal;

XII – que si tos e cri té ri os para jul ga -
men to das pro pos tas;

XIII – pra zos e con di ções para in ter po -
si ção de re cur sos;

XIV – men ção ex pres sa quan to o ser -
vi ço vier a ser exe cu ta do em lo ca li da de si tu -
a da na fa i xa de fron te i ra;

XV – nos ca sos de con ces são, mi nu ta
do res pec ti vo con tra to, con ten do suas cláu -
su las es sen ci a is.

§ 1º O edi tal po de rá ser can ce la do por
fal ta de con cor ren tes e, a qual quer tem po,
por in te res se da Admi nis tra ção, me di an te
ato do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

§ 2º 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 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 Admi nis tra ção in -
di re ta, ins ti tu í das pe los Go ver nos es ta 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.

§ 3º A do cu men ta ção re fe ren te aos in -
te res sa dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o -
na do no pa rá gra fo an te ri or será, no que
cou ber, a mes ma pre vis ta para as en ti da des 
que acor ram ao edi tal, acres ci das das exi -
gên ci as cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.

Art. 14. O pro ce di men to de ou tor ga
terá iní cio com a pu bli ca ção de avi so no
Diá rio Ofi ci al  da União, que de ve rá con ter
a in di ca ção do lo cal e as con di ções em que
os in te res sa dos po de rão ad qui rir o tex to do
edi tal, bem as sim  lo cal, a data e hora para
a apre sen ta ção das pro pos tas para fins de
ha bi li ta ção e se le ção.

§ 1º O avi so de edi tal de ve rá ser pu bli -
ca do com an te ce dên cia de ses sen ta dias da 

data mar ca da para a apre sen ta ção das pro -
pos tas.

§ 2º Qu al quer mo di fi ca ção no edi tal
exi ge a mes ma di vul ga ção que foi dada ao
tex to ori gi nal, re a brin do-se o pra zo ini ci al -
men te es ta be le ci do, ex ce to quan do, in ques -
ti o na vel men te, a al te ra ção não afe tar a for -
mu la ção das pro pos tas.

§ 3º A mes ma en ti da de ou as pes so as
que in te gram o seu qua dro so ci e tá rio e di re -
ti vo não po de rão ser con tem pla das com
mais de uma ou tor ga do mes mo tipo de ser -
vi ço de ra di o di fu são na mes ma lo ca li da de.

Art. 15. Para ha bi li ta ção exi gir-se-á
aos in te res sa dos do cu men ta ção re la ti va a:

I – ha bi li ta ção ju rí di ca;
II – qua li fi ca ção eco nô mi co-financeira;
III – re gu la ri da de fis cal; e
IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as

re la ci o na das com os só ci os e di ri gen tes.
§ 1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li -

ta ção ju rí di ca con sis ti rá em:
a) ato cons ti tu ti vo e suas al te ra ções,

de vi da men te re gis tra dos ou ar qui va dos na
re par ti ção com pe ten te, cons tan do, den tre
seus ob je ti vos, a exe cu ção de ser vi ços de
ra di o di fu são, bem as sim, no caso de so ci e -
da de por ações, có pia da ata da Assem bléia 
Ge ral que ele geu a di re to ria e a re la ção de
aci o nis tas em que cons te a quan ti da de, o
va lor e o tipo de ações de cada só cio;

b) com pro van te de que ob te ve o as -
sen ti men to pré vio do ór gão pró prio, se a lo -
ca li da de, ob je to do edi tal, es ti ver si tu a da na
Fa i xa de Fron te i ra; e

c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da
pro po nen te de que:

1 – não pos sui a en ti da de au to ri za ção
para ex plo rar o mes mo tipo de ser vi ço, na
lo ca li da de ob je to do edi tal e que, caso ve -
nha a ser con tem pla da com a ou tor ga, não
ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no ar ti go 12 do
De cre to-Lei nº 236(²), de 28 de fe ve re i ro de
1967; e

2 – ne nhum só cio in te gra o qua dro so -
ci al de ou tra en ti da de exe cu tan te do mes mo 
tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na lo ca li da -
de ob je to do edi tal, nem de ou tras em pre sas 
de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em 
ex ces so aos li mi tes fi xa dos no ar ti go 12 do
De cre to-Lei nº 236/67.
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§ 2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi -
ca ção eco nô mi co-financeira con sis ti rá em:

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra -
ções con tá be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já
exi gí ve is e apre sen ta dos na for ma da lei,
que com pro vem a boa si tu a ção fi nan ce i ra
da em pre sa, ve da da a sua subs ti tu i ção por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os, po den -
do ser atu a li za dos por ín di ces ofi ci a is quan -
do en cer ra dos há mais de 3 (três) me ses da 
data de apre sen ta ção da pro pos ta;

b)  do cu men tos com pro ba tó ri os de
qua li fi ca ção eco nô mi co-financeira para im -
plan tar o ser vi ço, com re cur sos pró pri os ou
de cor ren tes de ações ado ta das de for ma a
as se gu rar o fi nan ci a men to ne ces sá rio; e

c)  cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou
con cor da ta ex pe di da pelo dstri bu i dor da
sede da pes soa ju rí di ca.

§ 3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la -
ri da de fis cal con sis ti rá em:

a)  pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge -
ral de Con tri bu in tesCGC;

––––––––––––––
(²) Leg. Fed., 1967, pág. 553

b)  pro va de ins cri ção no ca das tro de
con tri bu in tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou -
ver, re la ti vo à sede de en ti da de;

c)  pro va de re gu la ri da de à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de 
Ser vi ço – FGTS; e

d)  pro va de re gu la ri da de para com as
Fa zen das Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da
sede da en ti da de, ou ou tra equi va len te, na
for ma da lei.

§ 4º Os do cu men tos men ci o na dos nas 
alí ne as a e c, do § 2º e nas alí ne as e  e d do 
§ 3º não se rão exi gi dos das en ti da des no -
vas cri a das para con cor rer ao edi tal.

§ 5º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci -
os con sis ti rá em pro va de con di ção de bra -
si le i ro nato ou na tu ra li za do há mais de 10
(dez) anos,fe i ta me di an te cer ti dão de nas ci -
men to ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser -
vis ta, tí tu lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou 
de iden ti da de, ou com pro van te de na tu ra li -
za ção ou de re co nhe ci men to de igual da de
de di re i tos ci vis, para os por tu gue ses.

§ 6º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri -
gen tes con sis ti rá em:

a) pro va de con di ção de bra si le i ro nato 
ou na tu ra li za do há mais de 10 (dez) anos,
fe i ta me di an te qual quer dos do cu men tos
pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or;

b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res 
Cí ve is e Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí -
tu los, dos lo ca is de re si dên cia nos úl ti mos 5
(cin co) anos, bem as sim das lo ca li da des
onde exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes -
mo pe río do, ati vi da des eco nô mi cas;

c) pro va do cum pri men to das obri ga -
ções ele i to ra is, me di an te do cu men to for ne -
ci do pela Jus ti ça Ele i to ral; e

d) de cla ra ção de que:
1 – não par ti ci pam da di re ção de ou tra

exe cu tan do  o mes mo tipo de ser vi ço de ra -
di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal,
nem de ou tras en ti da des de ra di o di fu são,
em Mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so aos li -
mi tes fi xa dos no art. 12 do De cre to-Lei n º
236/67; e

2 – não es tão no exer cí cio de man da to 
ele ti vo que lhes as se gu re imu ni da de par la -
men tar ou de car go ou fun ção do qual de -
cor ra foro es pe ci al.

§ 7º Os do cu men tos men ci o na dos no
pa rá gra fo an te ri or, com ex ce ção dos que te -
nham va li da de pre de ter mi na da e dos com -
pro van tes de na ci o na li da de, de ve rão ser fir -
ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em data
não su pe ri or a 90 b(no ven ta) dias, an te ri o -
res à data de sua ex pe di ção.

§ 8º Será ina bi li ta da a pro po nen te que
de i xar de apre sen tar qual quer dos do cu -
men tos in di ca dos nos §§ 1º e 6º des te ar ti -
go, ou que, em os apre sen tan do, não aten -
dam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com 
fa lhas ou in cor re ções.

§ 9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção 
das pro po nen tes e aber tas as pro pos tas
não cabe ina bi li tá-las por mo ti vo re la ci o na do 
com a ha bi li ta ção, sal vo por ra zão de fa tos
su per ve ni en tes ou só co nhe ci dos após o
seu tér mi no.

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na -
das, em con for mi da de com cri té ri os de pon -
tu a ção para qua li fi ca ção, ob ser va dos os
per cen tu a is má xi mas to ma dos em re la ção
ao to tal de pon tos pos sí ve is con for me aba i -
xo des cri tos:

a) par ti ci pa ção no qua dro so ci e tá rio da 
en ti da de, com co tas ou ações com di re i to a
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voto de pes so as de gru pos de pes so as re si -
den tes e do mi ci li a das na lo ca li da de ob je to
do edi tal – 15%;

b)  tem po des ti na do a pro gra mas jor na -
lís ti cos e in for ma ti vos – 20%;

c)  tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so
– 20%;

d)  pra zo para ini ci ar a exe cu ção do
ser vi ço em ca rá ter de fi ni ti vo – 45%.

§ 1º Para o que si to in di ca do na alí nea
d, des te ar ti go, a pon tu a ção má xi ma será
atri bu í da à pro po si ção de me nor va lor e
para os de ma is que si tos será atri bu í da a
pon tu a ção má xi ma às pro po si ções de ma i or 
va lor, às pro po si ções re fe ren tes a cada que -
si to, di fe ren te das me lho res, os pon tos se -
rão atri bu í dos de for ma pro por ci o nal.

§ 2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas do ser vi ço, po de rão ser pre vis tos
no edi tal ou tros que si tos para fins de exa me 
das pro pos tas, cuja pon tu a ção não de ve rá
ser su pe ri or à 20% do to tal de pon tos pos sí -
ve is. Nes te caso, as per cen ta gens má xi mas 
in di ca das nes te ar ti go se rão pro por ci o nal -
men te re du zi das de modo a aco mo dar os
no vos que si tos.

§ 3º Em ra zão da pon tu a ção ob ti da
pela en ti da de, con si de ra do o en qua dra men -
to do ser vi ço, qua li fi cam-se as en ti da des
que ob ti ve rem, pelo me nos:

I – 50% do má xi mo de pon tos pos sí ve -
is nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po A;

II60% do má xi mo de pon tos pos sí ve is
nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po B; e

III – 70% do má xi mo de pon tos pos sí -
ve is nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po C.

§ 4º As pro po nen tes qua li fi ca das se rão 
se le ci o na das me di an te a apli ca ção dos se -
guin tes cri té ri os de jul ga men to:

I – o ma i or nú me ro de pon tos ob ti dos
na fase de qua li fi ca ção para ser vi ços en -
qua dra dos no Gru po A, cujo va lor da ou tor -
ga será fi xa do em edi tal;

II – o ma i or re sul ta do da mul ti pli ca ção
en tre o nú me ro de pon tos na fase de qua li fi -
ca ção e o nú me ro de pon tos re la ti vos ao va -
lor pro pos to para pa ga men to pela ou tor ga,
con for me § 5º des te ar ti go, para ser vi ços
en qua dra dos no Gru po B;

III – o ma i or va lor para pa ga men to pela
ou tor ga, para ser vi ços en qua dra dos no Gru po C.

§ 5º Na si tu a ção pre vis ta no in ci so II, a 
ma i or e ao me nor va lo res p ro pos tos para
pa ga men to pela ou tor ga se rão atri bu í dos,
res pec ti va men te, os pon tos cor res pon den -
tes à ma i or e à me nor pon tu a ções al can ça -
das en tre as en ti da des qua li fi ca das. Às de -
ma is pro pos tas os pon tos se rão atri bu í dos,
pro por ci o nal men te e, em con for mi da de com 
o edi tal.

§ 6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta
que, para ser vi ços re fe ri dos nos in ci sos II e
III, con ti ver ofer ta de pa ga men to de va lor in -
fe ri or ao do mí ni mo fi xa do para a ou tor ga no 
cor res pon den te edi tal.

§ 7º No caso de em pa te en tre duas ou
mais pro pos tas, a se le ção far-se-á, obri ga -
to ri a men te por sor te io, em ato pú bli co, para
o qual to das as pro po nen tes se rão con vo ca -
das.

§ 8º O va lor da ou tor ga de con ces são
ou per mis são para ex plo rar os ser vi ços en -
qua dra dos no Gru po A será es ta be le ci do
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, de ven do 
ser pago nas con di ções pre vis tas em edi ta l
e re co lhi do ao Fun do de Fis ca li za ção das
Te le co mu ni ca ções – FISTEL.

§ 9º O va lor da ou tor ga de con ces são
ou per mis são para ex plo rar os ser vi ços en -
qua dra dos nos Gru pos B e C será o pro pos -
to pela en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob -
ser var as con di ções mí ni mas pre vis tas em
edi tal, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên -
cia, pra zos de pa ga men to, cri té rio de atu a li -
za ção fi nan ce i ra, mul tas e en car gos de
mora, de ven do ser re co lhi do pela en ti da de
ven ce do ra ao Fis tel.

§ 10. Para fins de com pa ra ção das
pro pos tas de pa ga men to, será con si de ra do
o Va lor Pre sen te no caso de pa ga men to
par ce la do, cal cu la do com base em taxa de
atra ti vi da de es ta be le ci da em edi tal.

§ 11. Do con tra to de con ces são ou da
por ta ria de per mis são cons ta rá, como con di -
ção obri ga tó ria na exe cu ção do ser vi ço, o
cum pri men to do in di ca do pela en ti da de ven -
ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti vos
às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim 
os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

§ 12. As ou tor gas a es ta dos e mu ni cí -
pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to -
ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou
pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
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con for me com pe tên cia des te re gu la men to, e 
se rão for ma li za das por meio de con vê nio a
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta) dias."

“Art. 28. ................................................

..............................................................
3 – ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço, em

ca rá ter de fi ni ti vo, no pra zo má xi mo de 36
(trin ta e seis) me ses, a par tir da vi gên cia da
ou tor ga.

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

Art. 29. É prer ro ga ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca ou tor gar con ces são à en ti da -
de ven ce do ra do edi tal.

Art. 30. Após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pu bli ca da em ato
com pe ten te, de ve rá ser as si na do, no pra zo
de 60 (ses sen ta) dias, o res pec ti vo con tra to
de con ces são.

Pa rá gra fo úni co. O con tra to será as si -
na do pelo di ri gen te da en ti da de e pelo Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções que, no 
ato, re pre sen ta rá o Pre si den te da Re pú bli -
ca, de ven do ser pu bli ca do em ex tra to no
Diá rio Ofi ci al da União, pela con ces si o ná -
ria, no pra zo de 20 (vin te) dias, con ta do da
data de sua as si na tu ra."

“Art. 32. É prer ro ga ti va do Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções ou tor gar per mis -
são à en ti da de ven ce do ra do edi tal.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são en tra rá
em vi gor após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do art. 223 da Cons ti -
tu i ção, pu bli ca da em ato com pe ten te."

..............................................................
“Art. 36. A par tir da vi gên cia da ou tor -

ga a en ti da de de ve rá ini ci ar a exe cu ção do
ser vi ço, em ca rá ter de fi ni ti vo, no pra zo má -
xi mo de 36 (trin ta e seis) me ses.

Art. 37. Os pra zos a que se re fe rem os 
ar ti gos 34, 35 e 36 des te Re gu la men to são
im pror ro gá ve is, sal vo se com pro va da ocor -
rên cia de caso for tu i to ou de for ça ma i or."

Art. 2º Este de cre to en tra em vi gor na
data sua pu bli ca ção. FERNANDO HENRI–
QUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o ar ti go 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção,
e ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 4.117(2), de 27 de
agos to de 1962, e na Lei nº 8.666(3), de 21 de ju nho de
1993, de cre ta:

Art. 1º Os ar ti gos 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e mo di fi ca do por dis po si ções pos te ri o res, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os ser vi ços de ra di o di fu são,
com pre en den do a trans mis são de sons (ra -
di o di fu são so no ra) e a trans mis são de sons
e ima gens (te le vi são), a se rem di re ta e li vre -
men te re ce bi das pelo pú bli co em ge ral, obe -
de ce rão aos pre ce i tos da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, do De cre to n º
52.026(4), de 20 de maio de 1963, des te Re -
gu la men to e das nor mas ba i xa das pelo Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, ob ser van do,
quan to à ou tor ga para exe cu ção des ses
ser vi ços, as dis po si ções da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi ços de ra di o -
di fu são obe de ce rão, tam bém, às nor mas
cons tan tes dos atos in ter na ci o na is em vi gor
e dos que no fu tu ro se ce le bra rem, re fe ren -
da dos pelo Con gres so Na ci o nal."

“Art. 10. A ou tor ga para exe cu ção dos
ser vi ços de ra di o di fu são será pre ce di da de
pro ce di men to li ci ta tó rio, ob ser va das as dis -
po si ções le ga is e re gu la men ta res.

§ 1º O pro ces so de ou tor ga, nos ter -
mos do edi tal, des ti na-se a ga ran tir tra ta -
men to iso nô mi co aos par ti ci pan tes e ob ser -
va rá os prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li -
da de, da im pes so a li da de e da pu bli ci da de.

§ 2º A de ci são quan to à aber tu ra de
edi tal é de com pe tên cia ex clu si va do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções.

§ 3º Ha ven do ca nal dis po ní vel no cor res -
pon den te pla no de dis tri bu i ção de ca na is, o in -
te res sa do de ve rá sub me ter ao Mi nis té rio das
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Co mu ni ca ções es tu do de mons tran do a vi a bi li -
da de eco nô mi ca do em pre en di men to na lo ca li -
da de em que pre ten de ex plo rar o ser vi ço.

§ 4º Não ha ven do ca nal dis po ní vel,
além do es tu do men ci o na do no pa rá gra fo
an te ri or o in te res sa do de ve rá sub me ter ao
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções es tu do de -
mons tra ti vo de vi a bi li da de téc ni ca, ela bo ra -
do se gun do nor mas vi gen tes, re la ti vo à in -
clu são de novo ca nal no cor res pon den te
pla no de dis tri bu i ção, na lo ca li da de onde
pre ten de ex plo rar o ser vi ço.

§ 5º A ela bo ra ção de es tu dos re la ti vos
à vi a bi li da de eco nô mi ca do em pre en di men -
to e à vi a bi li da de téc ni ca da in clu são de ca -
nal para uma de ter mi na da lo ca li da de, no
cor res pon den te pla no de dis tri bu i ção, não
as se gu ra ao in te res sa do qual quer di re i to ou
van ta gem so bre ou tros que, com ele, se
can di da ta rem ao pro ces so de li ci ta ção para
a exe cu ção do ser vi ço.

§ 6º O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
não ela bo ra rá es tu do de vi a bi li da de téc ni ca
para exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são
por so li ci ta ção de in te res sa dos, li mi tan do-se 
a exa mi nar os es tu dos a ele apre sen ta dos.

––––––––––– 
(1) Leg. Fed, 1963, pág. 1.373; (2) 1962, págs. 255 e 367; (3)
1993, pág; 421; 1994, pág. 911; (4) 1963, pág 481

  § 7º São con si de ra dos ti pos de ser vi ço 
de ra di o di fu são os de onda mé dia, cur ta, tro -
pi cal, de fre qüên cia mo du la da e de te le vi são.

Art. 11. Os ser vi ços de ra di o di fu são, a
fim de per mi tir, no edi tal de li ci ta ção, a ado -
ção de cri té ri os de jul ga men to que me lhor
aten dam ao in te res se pú bli co, são en qua -
dra dos con for me a se guir:

I – Ra di o di fu são So no ra:
1 – Onda Tro pi cal................Gru po “A”
2 – Onda Cur ta....................Gru po “A”
3 – Onda Mé dia:
3.1 – Lo cal Tro pi cal...............Gru po “A”
3.2 – Na ci o nal ......................Gru po “B”
4 – Fre qüên cia Mo du la da:
4.1 – Clas se C e B (B1 e B2)...Gru po “A”
4.2 – Clas se A (A1,A2,A3 e A4) Gru po “B”
4.3 – Clas se E (E1, E2, e E3)...Gru po “C”
II – Ra di o di fu são de Sons e Ima gens: 
1 – Clas se A e B ..................Gru po “B”
2 – Clas se E .........................Gru po “C”

§ 1º o en qua dra men to pre vis to nes te
ar ti go po de rá ser al te ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções.

§ 2º  Não será per mi ti da al te ra ção de
ca rac te rís ti cas do ser vi ço con ce di do ou per -
mi ti do que re sul te em mo di fi ca ção do seu
en qua dra men to, sal vo si tu a ções em que a
mo di fi ca ção vise a, ex clu si va men te, me lhor
aten der à co mu ni da de da lo ca li da de para a
qual o ser vi ço é des ti na do.

Art. 12. O Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, an tes de ini ci ar o pro ce di men to li ci ta -
tó rio para ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fu -
são, se en ten der ne ces sá rio, de ter mi na rá a
pu bli ca ção, no “Diá rio Ofi ci al da União, de 
con sul tas pú bli cas pré via acer ca do ser vi ço
pre ten di do.

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ob ser va dos,
den tre ou tros, os se guin tes ele men tos e re -
qui si tos ne ces sá ri os à for mu la ção das pro -
pos tas para a  exe cu ção do ser vi ço:

I – ob je to da li ci ta ção;
II – va lor mí ni mo da ou tor ga de con -

ces são ou per mis são;
III – con di ções de pa ga men to pela ou -

tor ga;
IV – tipo e ca rac te rís ti cas téc ni cas do

ser vi ço;
V – lo ca li da de de exe cu ção do ser vi ço;
VI – ho rá rio de fun ci o na men to;
VII – pra zo da con ces são ou per mis -

são;
VIII – re fe rên cia à re gu la men ta ção per -

ti nen te;
IX – pra zos para re ce bi men to das pro -

pos tas;
X – san ções;
XI – re la ção de do cu men tos exi gi dos

para a afe ri ção da qua li fi ca ção eco nô mi -
co-financeira, da ha bi li ta ção ju rí di ca e da re -
gu la ri da de fis cal.

XII – que si tos e cri té ri os para jul ga -
men to das pro pos tas;

XIII – pra zos e con di ções para in ter po -
si ção de re cur sos;

XIV – men ção ex pres sa quan do o ser -
vi ço vier a ser exe cu ta do em lo ca li da des si -
tu a da na Fa i xa de Fron te i ra;
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XV – nos ca sos de con ces são, mi nu ta
do res pec ti vo con tra to, con ten do suas cláu -
su las es sen ci a is.

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in -
te res sa dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o -
na do no pa rá gra fo an te ri or será, no que
cou ber, a mes ma pre vis ta no ar ti go 15 des te 
de cre to, acres ci das das exi gên ci as cons tan -
tes de nor mas es pe cí fi cas.

Art. 14. O pro ce di men to li ci tó rio terá
iní cio com a pu bli ca ção de avi so no Diá rio
Ofi ci al  da União, que de ve rá con ter a in di -
ca ção do lo cal e as con di ções em que os in -
te res sa dos po de rão ob ter o tex to do edi tal,
bem as sim o lo cal, a data e a hora para a
apre sen ta ção das pro pos tas para fins de
ha bi li ta ção e jul ga men to.

§ 1º O avi so de edi tal de ve rá ser pu bli -
ca do com an te ce dên cia de ses sen ta dias da 
data mar ca da para a apre sen ta ção das pro -
pos tas.

§ 2º Qu al quer mo di fi ca ção no edi tal
exi ge a mes ma di vul ga ção que foi dada ao
tex to ori gi nal, re a brin do-se o pra zo ini ci al -
men te es ta be le ci do, ex ce to quan do, in ques -
ti o na vel men te, a al te ra ção não afe tar a for -
mu la ção das pro pos tas.

§ 3º A mes ma en ti da de ou as pes so as
que in te gram o seu qua dro so ci e tá rio e di re -
ti vo não po de rão ser con tem pla das com
mais de uma ou tor ga do mes mo tipo de ser -
vi ço de ra di o di fu são na mes ma lo ca li da de.

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á
dos in te res sa dos do cu men ta ção re la ti va à:

I – ha bi li ta ção ju rí di ca;
II – qua li fi ca ção eco nô mi co-financeira;
III – re gu la ri da de fis cal;
IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as

re la ci o na das com os só ci os e di ri gen tes.
§ 1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li -

ta ção ju rí di ca con sis ti rá em:
a) ato cons ti tu ti vo e suas al te ra ções,

de vi da men te re gis tra dos ou ar qui va dos na
re par ti ção com pe ten te, cons tan do den tre
seus ob je tiv vos a exe cu ção de ser vi ços de
ra di o di fu são, bem as sim, no caso de so ci e -
da de por ações, có pi as da ata da as sem -
bléia ge ral que ele geu a di re to ria e a re la ção 

de aci o nis tas em que cons te a quan ti da de,
o va lor e o tipo de ações de cada só cio;

b) com pro van te de que ob te ve o as -
sen ti men to pré vio do ór gão pró prio se a lo -
ca li da de, ob je to do edi tal, es ti ver si tu a da na
Fa i xa de Fron te i ra;

c) de cla ra ção fir ma da pela di re ção da
pro po nen te de que:

1 – não pos sui a en ti da de au to ri za ção
para exe cu tar o mes mo tipo de ser vi ço, na
lo ca li da de ob je to do edi tal e que, caso ve -
nha a ser con tem pla da com a ou tor ga, não
ex ce de rá os li mi tes fi xa dos no ar ti go 12 do
De cre to-Le nº 2.236

(5),
 de 28 de fe ve re i ro

de 1967.
2 – ne nhum só cio in te gra o qua dro so -

ci al de ou tra en ti da de exe cu tan te do mes mo 
tipo de ser vi ço de ra di o di fu são, na lo ca li da -
de ob je to do edi tal, nem de ou tras em pre sas 
de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em 
ex ces so aos li mi tes fi xa dos no ar ti go 12 do
De cre to-Lei nº 236, de 1967.

§ 2º  A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi -
ca ção eco nô mi co-financeira con sis ti rá em:

a) ba lan ço pa tri mo ni al e de mons tra -
ções con tá be is do úl ti mo exer cí cio so ci al, já
exi gí ve is e a pre sen ta dos na for ma da lei,
que com pro vem a boa si tu a ção fi nan ce i ra
da em pre sa, ve da da à sua subs ti tu i ção por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os.

_________
(5) Leg. Fed., 1967, pág. 553.

b) cer ti dão ne ga ti va de fa lên cia ou
con cor da ta ex pe di da pelo dis tri bu i dor da
sede da pes soa ju rí di ca.

§ 3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu la -
ri da de fis cal con sis ti rá em:

a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge -
ral de Con tri bu in tesCGC,

b) pro va de ins cri ção no ca das tro de
con tri bu in tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se hou -
ver, re la ti vo à sede da en ti da de;

c) pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se -
gu ri da de So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi çoFGTS;

d) pro va de re gu la ri da de para com as
Fa zen das Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal da
sede da en ti da de, ou ou tra equi va len te, na
for ma da lei.
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§ 4º A do cu men ta ção re la ti va aos só ci -
os con sis ti rá em pro va da con di ção de bra -
si le i ro nato ou na tu ra li za do há mais de dez
anos, fe i ta me di an te cer ti dão de nas ci men to 
ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis ta, tí tu -
lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou de iden -
ti da de, ou com pro van te de na tu ra li za ção ou
de re co nhe ci men to de igual da de de di re i tos
ci vis, para os por tu gue ses.

§ 5º A do cu men ta ção re la ti va aos di ri -
gen tes con sis ti rá em:

a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato 
ou na tu ra li za do há mais de dez anos, fe i ta
me di an te qual quer dos do cu men tos pró pri os 
men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or;

b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res 
Cí vis e Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tu -
los, dos lo ca is de re si dên cia nos úl ti mos cin -
co anos, bem as sim das lo ca li da des onde
exer çam, ou ha jam exer ci do, no mes mo pe -
río do, ati vi da des eco nô mi cas;

c) pro va do cum pri men to das obri ga -
ções ele i to ra is, me di an te do cu men to for ne -
ci do pela Jus ti ça Ele i to ral;

d) de cla ra ção de que:
1 – não par ti ci pam da di re ção de ou tra

exe cu tan te do mes mo tipo de ser vi ço de ra -
di o di fu são, na lo ca li da de ob je to do edi tal,
nem de ou tras en ti da des de ra di o di fu são,
em Mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so aos li -
mi tes fi xa dos no ar ti go 12 do De cre to-Lei nº
236, de 1967;

2 – não es tão no exer cí cio de man da to 
ele ti vo que lhes as se gu re imu ni da de par la -
men tar ou de car go ou fun ção do qual de -
cor ra foro es pe ci al.

§ 6º Os do cu men tos men ci o na dos no
pa rá gra fo an te ri or, com ex ce ção dos que te -
nham va li da de pre de ter mi na da e dos com -
pro van tes de na ci o na li da de, de ve rão ser fir -
ma dos, ex pe di dos ou re va li da dos em data
não su pe ri or a no ven ta dias, an te ri o res à
data de sua ex pe di ção.

§ 7º Será ina bi li ta da a pro po nen te que
de i xar de apre sen tar qual quer dos do cu -
men tos in di ca dos nos §§ 1º a 6º des te ar ti -
go, ou que, em os apre sen tan do, não aten -
dem às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com 
fa lhas ou in cor re ções.

§ 8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção 
das pro po nen tes e aber tas as pro pos tas,
não cabe ina bi li tá-las por mo ti vo re la ci o na do 

com a ha bi li ta ção, sal vo em face de ra zão
de fa tos su per ve ni en tes ou só co nhe ci dos
após o seu tér mi no.

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na -
das e jul ga das em con for mi da de com os
que si tos e cri té ri os es ta be le ci dos nes te ar ti -
go.

§ 1º Para a clas si fi ca ção das pro pos -
tas, se rão con si de ra dos os se guin tes que si -
tos:

a) Tem po des ti na do a pro gra mas jor -
na lís ti cos, edu ca ti vos e in for ma ti vos má xi mo 
de quin ze pon tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o -
so má xi mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu -
ra is, ar tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du -
zi dos e ge ra dos na pró pria lo ca li da de  ou no 
Mu ni cí pio à qual per ten ce a lo ca li da de ob je -
to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do
ser vi ço ob je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni -
ti vo má xi mo de qua ren ta pon tos.

§ 2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas do ser vi ço, po de rão ser pre vis tos
no edi tal ou tros que si tos para fins de exa me 
das pro pos tas, cuja pon tu a ção não de ve rá
ser su pe ri or  a vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º
se rão pro por ci o nal men te re du zi das de
modo que seja man ti do o to tal de cem pon -
tos.

§ 3º Para cada que si to, o edi tal de li ci -
ta ção es ta be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser
aten di da;

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção
da pon tu a ção, ve da da a com pa ra ção en tre
pro pos tas.

§ 4º So men te se rão clas si fi ca das a s
pro pos tas que, além de aten de rem ao es ta -
be le ci do  no in ci so Ido § 3º, ob ti ve rem, pe -
los me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços
en qua dra dos no Gru po “A”;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços
en qua dra dos no Gru po “B”;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços
en qua dra dos  no Gru po “C”.

§ 5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes
far-se-á de acor do com a mé dia pon de ra da
da va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
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pos to  nos §§ 1º a 4º des te ar ti go  e da va lo -
ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de 
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no
edi tal, ob ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo -
ra ção do pre ço pela ou tor ga será es ta be le -
ci do em edi tal, de modo obej ti vo, ve da da a
com pa ra ção en tre pro pos tas, de ter mi nan do
pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no
Gru po “A”, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti -
da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do 
§ 3º des te ar ti go pre pon de ra rá so bre o peso 
re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço e pela 
ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no
Gru po “B”, os pe sos re la ti vos à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so
II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção ob ti da
pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len te;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no
Gru po “C”, o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti -
da pelo pre ço pela ou tor ga pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do §
3º des te ar ti go.

§ 6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta
que con ti ver ofer ta de pa ga men to de va lor
in fe ri or ao mí ni mo fi xa do em edi tal.

§ 7º No caso de em pa te en tre duas ou
mais pro pos tas, a se le ção far-se-á,  por sor -
te io, em ato pú bli co, para o qual to das as
pro po nen tes clas si fi ca das  se rão con vo ca -
das.

§ 8º O va lor da ou tor ga de con ces são
ou per mis são para exe cu tar os ser vi ços
será o pro pos to pela en ti da de ven ce do ra,
que de ve rá ob ser var as con di ções mí ni mas
es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta ção,
con cer nen tes, en tre ou tras, a ca rên cia, pra -
zos de pa ga men tos, mul tas e en car gos de
mora, de ven do ser re co lhi do pela en ti da de
ven ce do ra ao Fis tel. 

§ 9º Do con tra to de con ces são ou da
por ta ria de per mis são cons ta rá, como con di -
ção obri ga tó ria na exe cu ção do ser vi ço, o
cum pri men to do in di ca do pela en ti da de ven -
ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti vos
às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí -
pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to -

ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou
pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
con for me o caso, e se rão for ma li za das por
meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias."

Art. 2º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO  – Sér gio Mot ta.

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as

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

eu san ci o no a se guin te Lei:

CAPÍTULO I 
Dos Obje ti vos e De fi ni ções

Art. 1º O ser vi ço de TV a Cabo obe de ce rá aos
pre ce i tos da le gis la ção de te le co mu ni ca ções em vi -
gor, aos des ta Lei  e aos re gu la men tos ba i xa dos pelo
Po der Exe cu ti vo.

Art. 2º O Ser vi ço de TV a Cabo é o ser vi ço de te -
le co mu ni ca ções que con sis te na dis tri bu i ção de si na -
is de ví deo e/ou áu dio, a as si nan tes, me di an te trans -
por te por me i os fí si cos.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes te ser vi ço a in -
te ra ção ne ces sá ria à es co lha de pro gra ma ção e ou -
tras apli ca ções per ti nen tes ao ser vi ço, cu jas con di -
ções se rão  de fi ni das por re gu la men to do Po der Exe -
cu ti vo.

Art. 3º O Ser vi ço de TV a Cabo é des ti na do a
pro mo ver a cul tu ra uni ver sal e na ci o nal, a di ver si da de 
de fon tes, de in for ma ção, o la zer e o en tre te ni men to, 
a plu ra li da de po lí ti ca e o de sen vol vi men to so ci al  e
eco nô mi co do País.

Art. 4º O Ser vi ço de TV a Cabo será nor te a do
por uma po lí ti ca que de sen vol va  o po ten ci al de in te -
gra ção ao Sis te ma Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções,
va lo ri zan do a par ti ci pa ção do Po der Exe cu ti vo, do se -
tor pri va do e da so ci e da de, em re gi me de co o pe ra ção 
e com ple men ta ri e da de, nos ter mos des ta Lei.

§ 1º A for mu la ção da po lí ti ca pre vis ta no ca put
des te ar ti go  e o de sen vol vi men to do Ser vi ço de TV a
Cabo se rão ori en ta dos pe las no ções de Rede Úni ca,
Rede Pú bli ca, par ti ci pa ção da so ci e da de, ope ra ção
pri va da e co e xis tên cia en tre as re des pri va das e das
con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca ções.

§ 2º As nor mas e re gu la men ta ções, cuja ela bo -
ra ção é atri bu í da por esta Lei ao Po der Exe cu ti vo, só
se rão ba i xa das após se rem ou vi dos os res pec ti vos
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pa re ce res do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que
de ve rá pro nun ci ar-se no pra zo de trin ta dias, após o
re ce bi men to da con sul ta, sob pela de de cur so de 
pra zo.

Art. 5º Para os efe i tos des ta Lei são ado ta das as 
se guin tes de fi ni ções:

I – Con ces são  – é o ato de ou tor ga atra vés do
qual o Po der Exe cu ti vo con fe re a uma pes soa ju rí di ca 
de di re i to pri va do o di re to de exe cu tar e ex plo rar o
Ser vi ço de TV a Cabo;

II – Assi nan te – é a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
re ce be o Ser vi ço de TV a Cabo me di an te con tra to;

III –   Con ces si o ná ria de Te le co mu ni ca ções – é a
em pre sa que de tém con ces são para pres ta ção dos ser -
vi ços de te le co mu ni ca ções numa de ter mi na da re gião;

IV – Área de Pres ta ção do Ser vi ço de TV a Cabo 
– é a área ge o grá fi ca cons tan te da ou tor ga de con -
ces são, onde o Ser vi ço de TV a Cabo pode ser exe -
cu ta do e ex plo ra do, con si de ran do-se sua vi a bi li da de
eco nô mi ca e a com pa ti bi li da de com o in te res se pú bli -
co, de acor do com cri té ri os de fi ni dos em re gu la men to
ba i xa do pelo  Po der Exe cu ti vo;

V – Ope ra do ra de TV a Cabo – é a pes soa ju rí di -
ca de di re i to pri va do que atua me di an te con ces são,
por meio de um con jun to de equi pa men tos e ins ta la -
ções que pos si bi li tam  a re cep ção, pro ces sa men to e
ge ra ção de pro gra ma ção e de si na is pró pri os  ou de
ter ce i ros, e sua dis tri bu i ção atra vés de re des de sua
pro pri e da de ou não, a as si nan tes lo ca li za dos den tro
de uma área de ter mi na da;

VI – Pro gra ma do ra – é a pes soa ju rí di ca pro du -
to ra e/ou for ne ce do ra de pro gra mas ou pro gra ma -
ções au di vi su a is;

VII – Ca nal – é o con jun to de me i os ne ces sá ri os
para o es ta be le ci men to de um en la ce fí si co, óti co ou
ra di o e lé tri co, para a trans mis são de si na is de TV en -
tre dois pon tos;

VIII – Ca na is Bá si cos de Uti li za ção Gra tu i ta – é
o con jun to in te gra do pe los  ca na is des ti na dos à trans -
mis são dos si nas das emis so ras ge ra do ras lo ca is de
TV em cir cu i to aber to, não co di fi ca dos  e pe los ca na is
dis po ní ve is para o ser vi ço con for me o dis pos to nas
alí ne as a a g  do in ci so I do art. 23 des ta lei;

IX – Ca na is Des ti na dos à Pres ta ção Even tu al
de Ser vi ço – é o con jun to de ca na is des ti na dos a
trans mis são e dis tri bu i ção en ven tu al, me di an te re mu -
ne ra ção, de pro gra mas tais como ma ni fes ta ções, pa -
les tras, con gres sos e even tos, re qui si ta da por  qual -
quer pes soa ju rí di ca;

X – Ca na is Des ti na dos à Pres ta ção Per ma nen te 
de Ser vi ço – é o Con jun to de ca na is des ti na do à

trans mis são e dis tri bu i ção de pro gra mas e si na is a
as si nan tes, me di an te con tra to, de for ma per ma nen te, 
em tem po in te gral ou par ci al;

XI – Ca na is de Li vre Pro gra ma ção da Ope ra do -
ra – é o con jun to de ca na is des ti na do à trans mis são e
dis tri bu i ção de pro gra mas e si na is a as si nan tes, me -
di an te con tra to, em tem po in te gral ou par ci al, nos
qua is a ope ra do ra de TV a Cabo tem ple na li ber da de
de pro gra ma ção;

XII – Ca be çal – é o con jun to de me i os de ge ra -
ção, re cep ção, tra ta men to, trans mis são de pro gra -
mas e pro gra ma ções e si na is de TV ne ces sá ri os às
ati vi da des da ope ra do ra do Ser vi ço de TV a Cabo;

XIII – Rede de Trans por te de Te le co mu ni ca ções 
– é o meio fí si co des ti na do ao trans por te de si na is de
TV e ou tros si na is de te le co mu ni ca ções,  ul ti li za do
para in ter li gar o ca be çal de uma ope ra do ra de Ser vi -
ço de TV a Cabo a uma ou vá ri as Re des Lo ca is de
Dis tri bu i ção de Si na is de TV e ao Sis te ma Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções;

XIV – Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is de
TV – é o meio fí si co des ti na do à dis tri bu i ção de si na is
de TV e, even tu al men te, de ou tros ser vi ços  de te le -
co mu ni ca ções, que in ter li gam os as si nan tes des te
ser vi ço à Rede de Trans por te de Te le co mu ni ca ções
ou di re ta men te a um ca be çal, quan do este es ti ver no
âm bi to ge o grá fi co des ta rede;

XV – Rede Úni ca – é a ca rac te rís ti ca que se atri -
bui às re des ca pa ci ta das para o trans por te e a dis tri -
bu i ção de si na is de TV, vi san do a má xi ma co nec ti vi -
da de e ra ci o na li za ção das ins ta la ções dos me i os fí si -
cos, de modo a ob ter a ma i or abran gên cia pos sí vel na 
pres ta ção in te gra da dos di ver sos ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções;

XVI – Rede Pú bli ca – é a ca rac te rís ti ca  que se
atri bui às re des ca pa ci ta das para o trans por te e a dis -
tri bu i ção de si na is de TV, uti li za do pela ope ra do ra do
ser vi ço de TV a Cabo, de sua pro pri e da de ou da con -
ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções, pos si bi li tan do o
aces so de qual quer in te res sa do, nos ter mos des ta lei, 
me di an te pré via con tra ta ção.

CAPÍTULO II
Da Com pe tên cia

Art. 6º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo a ou tor ga,
por con ces são, do ser vi ço de TV a Cabo, pelo pra zo
de quin ze anos, po den do ser re no va do por pe río dos
su ces si vos e igua is.

  Art. 7º A con ces são para ao Ser vi ço de TV a
Cabo será dada ex clu si va men te a pes soa ju rí di ca de
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di re i to pri va do que te nha como ati vi da de prin ci pal a
pres ta ção des te ser vi ço e que te nha:

I – sede no Bra sil;
II – pelo me nos cin qüen ta e um por cen to do ca -

pi tal so ci al, com di re i to a voto, per ten cen te a bra si le i -
ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos ou a
so ci e da de se di a da no País, cujo con tro le per ten ça a
bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos  há mais de dez
anos.

Art. 8º Não po dem ha bi li tar-se à ou tor ga do Ser -
vi ço de TV a Cabo pes so as  ju rí di cas que se en qua -
drem em qua is quer das se guin tes si tu a ções:

I – aque las que, já sen do ti tu la res de con ces são
do Ser vi ço de TV a Cabo, não te nham ini ci a do a ope -
ra ção do ser vi ço no pra zo es ta be le ci do nes ta lei ou
que se en con trem ina dim plen tes com a fis ca li za ção
do Po der Exe cu ti vo, ou te nham tido cas sa das suas
con ces sões há me nos de cin co anos:

II – aque las das qua is faça par te al gum só cio ou
co tis ta que te nha per ten ci do aos qua dros  so ci e tá ri os
de em pre sas en qua dra das nas con di ções pre vis tas
no in ci so I des te ar ti go.

Art. 9º Para exer cer a fun ção de di re ção de em -
pre sa ope ra do ra de TV a Cabo, a pes soa fí si ca não
po de rá go zar de imu ni da de par la men tar ou de foro
es pe ci al.

Art. 10. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo. além do
dis pos to em ou tras par tes des ta lei, de ter mi nar ou
nor ma ti zar, de acor do com a con ve niên cia ou in te res -
se pú bli co:

I – os pa râ me tros téc ni cos de qua li da de e de -
sem pe nho da exe cu ção e ex plo ra ção do ser vi ço;

II – os re qui si tos para a in te gra ção, efe ti va ou
po ten ci al, ao Sis te ma Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções, do ser vi ço de TV a Cabo e das re des ca pa ci ta -
das para os trans por tes de si na is de TV;

III – a fis ca li za ção do ser vi ço, em todo o Ter ri tó -
rio Na ci o nal;

IV – a re so lu ção, em pri me i ra ins tân cia, das dú -
vi das e con fli tos que sur gi rem em de cor rên cia da in -
ter pre ta ção des ta lei e de sua re gu la men ta ção;

V – os cri té ri os le ga is que co í bam os abu sos de
po der eco nô mi co no Ser vi ço de TV a Cabo;

VI – o de sen vol vi men to do Ser vi ço de TV a
Cabo em re gi me de li vre con cor rên cia;

VII – o es ta be le ci men to de di re tri zes para a
pres ta ção do Ser vi ço de TV a Cabo que es ti mu lem e
in cen ti vem o de sen vol vi men to da in dús tria ci ne ma to -
grá fi ca na ci o nal e da pro du ção de fil mes, e de se nhos
ani ma dos, ví deo e mul ti mí dia no País.

CAPÍTULO III
Da Ou tor ga

Art. 11. O iní cio  do pro ces so de ou tor ga de con -
ces são para o Ser vi ço de TV a cabo dar-se-á por ini ci -
a ti va do Po der Exe cu ti vo ou a re que ri men to do Inte -
res sa do.

Art. 12. Re co nhe ci da a con ve niên cia e a opor tu -
ni da de de im plan ta ção do Ser vi ço de TV a Cabo pre -
ten di do, será pu bli ca do edi tal con vi dan do os in te res -
sa dos a  apre sen tar suas pro pos tas na for ma de ter mi -
na da em re gu la men to.

Art. 13. O pro ces so de de ci são so bre ou tor gas
para o ser vi ço de TV a Cabo será de fi ni do em nor ma
do Po der Exe cu ti vo, que in clu í ra:

I – de fi ni ção de do cu men tos e pra zos que per -
mi tam a ava li a ção téc ni ca das pro pos tas apre sen ta -
das pe los in te res sa dos;

II – cri té ri os que per mi tam a se le ção en tre vá ri as 
pro pos tas apre sen ta das;

III – cri té ri os para ava li ar a ade qua ção da am pli -
tu de da área de pres ta ção do ser vi ço, con si de ran do a 
vi a bi li da de eco nô mi ca do em pre en di men to e a com -
pa ti bi li da de com o in te res se pú bli co;

IV – um ro te i ro téc ni co para im ple men ta ção de
au diên cia dos in te res sa dos de for ma a per mi tir com -
pa ra ção eqüi ta ti va e isen ta das pro pos tas.

Art. 14. As con ces sões para ex plo ra ção do Ser -
vi ço de TV a Cabo não te rão ca rá ter de ex clu si vi da de
em ne nhu ma área de pres ta ção do ser vi ço.

Art. 15. As con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca -
ções so men te se rão au to ri za das a ope rar Ser vi ço de
TV a Cabo na hi pó te se de de sin te res se ma ni fes to de
em pre sas pri va das, ca rac te ri za do pela au sên cia de
res pos ta a edi tal re la ti vo a uma de ter mi na da área de
pres ta ção de ser vi ço.

CAPÍTULO IV
Da Insta la ção do Ser vi ço

Art. 16. A Rede de Trans por te de Te le co mu ni ca -
ções é de pri o ri da de da con ces si o ná ria de te le co mu -
ni ca ções e será uti li za da para di ver sas ope ra ções de
trans por te de si na is de te le co mu ni ca ções, in clu si ve o
de si na is de TV.

Art. 17. A Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is
de TV pode ser de pro pri e da de da con ces si o ná ria de
te le co mu ni ca ções ou da ope ra do ra de Ser vi ço de TV
a Cabo, de ven do, nes te úl ti mo caso, ser per mi ti da a
even tu al pres ta ção de ou tros ser vi ços pela con ces si -
o ná ria de te le co mu ni ca ções.
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Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os para a im plan ta ção 
da Rede Lo cal de Dis tri bu i ção e da Rede de Trans -
por te de Te le co mu ni ca ções se rão de fi ni dos em re gu -
la men to a ser ba i xa do pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 18. Após re ce ber a ou tor ga, a ope ra do ra do
Ser vi ço de TV a Cabo de ve rá ado tar os se guin tes
pro ce di men tos:

Ina ins ta la ção da Rede de Trans por te de Te le co -
mu ni ca ções, a ope ra do ra do Ser vi ço de TV a Cabo
de ve rá con sul tar a con ces si o ná ria de te le co mu ni ca -
ções, atu an te na área de pres ta ção de ser vi ço, so bre
a exis tên cia de in fra-estrutura ca paz de su por tar a
exe cu ção de seu pro je to, ob ser va dos os se guin tes
cri té ri os:

a) a con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções de ve -
rá res pon der à con sul ta da ope ra do ra de TV a Cabo,
no pra zo má xi mo de trin ta dias, in for man do-lhe em
que con di ções aten de rá os re qui si tos do pro je to que
em ba sou a con ces são, de ven do fa zê-lo den tro das
se guin tes op ções, por or dem de pri o ri da de: rede exis -
ten te, rede a ser im plan ta da ou rede a ser cons tru í da
em par ce ria com a ope ra do ra de TV a Cabo;

b)  em caso de res pos ta afir ma ti va, que res pe i te
os re qui si tos téc ni cos e de pra zos pre vis tos no pro je to 
que em ba sou a con ces são, a ope ra do ra de TV a
Cabo de ve rá uti li zar a rede da con ces si o ná ria de te le -
co mu ni ca ções;

c) den tro do pra zo an te ri or men te es ti pu la do, se
não hou ver res pos ta da con ces si o ná ria de te le co mu -
ni ca ções ou em caso de res pos ta ne ga ti va, ou ain da
na hi pó te se de com pro va do des cum pri men to dos re -
qui si tos téc ni cos e pra zos por par te da con ces si o ná -
ria de te le co mu ni ca ções, a ope ra do ra de TV a Cabo
po de rá ins ta lar seg men tos de rede, de acor do com
nor mas apro va das pelo Po der Exe cu ti vo, uti li zan -
do-os ex clu si va men te para pres ta ção do Ser vi ço de
TV a Cabo;

d)  os seg men tos de rede pre vis tos na alí nea an -
te ri or, para to dos os efe i tos, fa rão par te da Rede de
Trans por te de Te le co mu ni ca ções, de ven do a ope ra -
do ra do Ser vi ço de TV a Cabo pos si bi li tar, me di an te
con tra ta ção en tre as par tes, a uti li za ção des tes seg -
men tos pela con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções,
em con di ções a se rem re gu la men ta das pelo Po der
Exe cu ti vo.

II – no que se re fe re às ne ces si da des da Rede
Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is de TV, a ope ra do ra de
TV a Cabo po de rá ins ta lá-la ou con sul tar a con ces si o -
ná ria so bre seu in te res se em fa zê-lo, ob ser van do os
se guin tes cri té ri os:

a) na hi pó te se de con sul ta à con ces si o ná ria de
te le co mu ni ca ções, esta de ve rá, no pra zo im pror ro gá -
vel de trin ta dias, in di car se tem in te res se ou pos si bi li -
da de de aten der às re qui si ções do pro je to da ope ra -
do ra do Ser vi ço de TV a Cabo e em que con di ções
isto pode ocor rer;

b) ca be rá à ope ra do ra de TV a Cabo de ci dir, em
qual quer hi pó te se, pela con ve niên cia da cons tru ção
de sua pró pria Rede Lo cal de Dis tri bu i ção ou pela uti -
li za ção da Rede Lo cal da con ces si o ná ria.

§ 1º As con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca ções e
as ope ra do ras de TV a Cabo em pre en de rão to dos os
es for ços no sen ti do de evi tar a du pli ci da de de re des,
tan to nos seg men tos de Rede de Trans por te de Te le -
co mu ni ca ções como nos de Rede Lo cal de Dis tri bu i -
ção.

§ 2º A ca pa ci da de das Re des Lo ca is de Dis tri bu -
i ção de Si na is de TV ins ta la das pela ope ra do ra de TV
a Cabo não uti li za da para a pres ta ção des te ser vi ço
po de rá, me di an te ajus te pré vio e es cri to, ser uti li za da
pela con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções, atu an te na 
re gião, para pres ta ção de ser vi ços pú bli cos de te le co -
mu ni ca ções.

§ 3º No caso pre vis to no pa rá gra fo an te ri or, as
re des ou os seus seg men tos se rão so li ci ta dos, re mu -
ne ra dos e uti li za dos em con di ções a se rem nor ma ti -
za das pelo Po der Exe cu ti vo.

§ 4º Será ga ran ti da à ope ra do ra do Ser vi ço de
TV a Cabo con di ção de aces so, no pon to de co ne xão
com a Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de si na is de TV de
sua pro pri e da de, às ins ta la ções da Rede de Trans -
por te de Te le co mu ni ca ções que aten de a área de
pres ta ção de ser vi ço, de modo a as se gu rar ple no de -
sen vol vi men to das ati vi da des de im plan ta ção da que -
la rede e o aten di men to aos as si nan tes.

§ 5º Nas am pli a ções pre vis tas no pro je to que
em ba sou a con ces são, no que res pe i ta à ins ta la ção
de re des, a ope ra do ra de TV a Cabo de ve rá re no var o 
pro ce di men to de con sul ta pre vis to nes te ar ti go.

Art. 19. As ope ra do ras do Ser vi ço de TV a Cabo
te rão um pra zo de de zo i to me ses, a par tir da data de
pu bli ca ção do ato de ou tor ga, para con clu ir a eta pa
ini ci al de ins ta la ção do sis te ma e ini ci ar a pres ta ção
do ser vi ço aos as si nan tes, em con for mi da de com o
pro je to re fe ren da do pelo ato de ou tor ga.

§ 1º O pra zo pre vis to no ca put des te ar ti go po -
de rá ser pror ro ga do uma úni ca vez, por no má xi mo
doze me ses, se as ra zões apre sen ta das para tan to
fo rem jul ga das re le van tes pelo Po der Exe cu ti vo.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá ou tras
con di ções re fe ren tes à ins ta la ção das re des e os pro -
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ce di men tos téc ni cos a se rem ob ser va dos pe las con -
ces si o ná ri as de te le co mu ni ca ções e ope ra do ras do
Ser vi ço de TV a Cabo.

Art. 20. As con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca -
ções e as ope ra do ras de TV a Cabo de ve rão ob ser var 
ri go ro sa men te os pra zos e con di ções pre vis tos no
pro je to de ins ta la ção de in fra-estrutura ade qua da
para o trans por te de si na is de TV a Cabo, es pe ci al -
men te no que se re fe re aos in te res ses de in ves ti do -
res ou de par ce i ros, sob pena de res pon sa bi li da de.

Art. 21. As con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca -
ções po de rão es ta be le cer en ten di men tos com as
ope ra do ras de TV a Cabo, ou ou tros in te res sa dos, vi -
san do par ce ri as na cons tru ção de re des, e na sua uti -
li za ção par ti lha da.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o Ser vi ço de TV a
Cabo for exe cu ta do atra vés de par ce ria, o Po der Exe -
cu ti vo de ve rá ser no ti fi ca do.

Art. 22. A con ces são para exe cu ção e ex plo ra -
ção de Ser vi ço de TV a Cabo não isen ta a ope ra do ra
do aten di men to às nor mas de en ge nha ria re la ti vas à
ins ta la ção de ca bos e equi pa men tos, aber tu ras e es -
ca va ções em lo gra dou ros pú bli cos, de ter mi na das pe -
los có di gos de pos tu ras mu ni ci pa is e es ta du a is, con -
for me o caso.

Pa rá gra fo úni co. Aos es ta dos, mu ni cí pi os e en ti -
da des de qual quer na tu re za, fi cam ve da das in ter fe -
rên ci as na im plan ta ção das uni da des de ope ra ção do
Ser vi ço de TV a Cabo, des de que ob ser va da, pela
ope ra do ra, a le gis la ção vi gen te.

CAPÍTULO V
Da Ope ra ção do Ser vi ço

Art. 23. A ope ra do ra de TV a Cabo, na sua área
de pres ta ção do ser vi ço, de ve rá tor nar dis po ní ve is
ca na is as se guin tes des ti na ções:

I – ca na is bá si cos de uti li za ção gra tu i ta:

a) ca na is des ti na dos à dis tri bu i ção obri ga tó ria,
in te gral e si mul tâ nea, sem in ser ção de qual quer in for -
ma ção, da pro gra ma ção das emis so ras ge ra do ras lo -
ca is de ra di o di fu são de sons e ima gens, em VHF ou
UHF, aber tos e não co di fi ca dos, cujo si nal al can ce a
área do Ser vi ço de TV a Cabo e apre sen te ní vel téc ni -
co ade qua do, con for me pa drões es ta be le ci dos pelo
Po der Exe cu ti vo;

b)  um ca nal le gis la ti vo mu ni ci pal/es ta du al, re -
ser va do para o uso com par ti lha do en tre as Câ ma ras
de Ve re a do res lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de
pres ta ção do ser vi ço e a Assem bléia Le gis la ti va do
res pe ti vo Esta do, sen do o ca nal vol ta do para a do cu -

men ta ção dos tra ba lhos par la men ta res, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

c) um ca nal re ser va do para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos,
es pe ci al men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

d) um ca nal re ser va do para o Se na do Fe de ral,
para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do para o uso
com par ti lha do en tre as uni da des lo ca li za das no Mu ni -
cí pio ou Mu ni cí pi os da área de pres ta ção do ser vi ço;

f) um ca nal edu ca ti vo-cultural re ser va do para
uti li za ção pe los ór gãos que tra tam de edu ca ção e cul -
tu ra no go ver no fe de ral e nos go ver nos es ta du al e
mu ni ci pal com ju ris di ção so bre a área de pres ta ção
do ser vi ço;

g) um ca nal co mu ni tá rio aber to para uti li za ção
li vre por en ti da des não go ver na men ta is e sem fins lu -
cra ti vos.

II – ca na is des ti na dos à pres ta ção even tu al de
ser vi ço;

III – ca na is des ti na dos à pres ta ção per ma nen te
de ser vi ços.

§ 1º A pro gra ma ção dos ca na is pre vis tos nas
alí ne as  c e d, do in ci so I des te ar ti go po de rá ser apre -
sen ta da em um só ca nal, se as sim o de ci dir a Mesa
do Con gres so Na ci o nal.

§ 2º Nos pe río dos em que a pro gra ma ção dos
ca na is pre vis tos no in ci so I des te ar ti go não es ti ver
ati va, po de rão ser pro gra ma das uti li za ções li vres por
en ti da des sem fins lu cra ti vos e não-governamentais
lo ca li za das nos Mu ni cí pi os da área  de pres ta ção do
ser vi ço.

§ 3º As con di ções de re cep ção e dis tri bu i ção
dos si na is dos ca na is bá si cos, pre vis tos no in ci so I
des te ar ti go, se rão re gu la men ta dos pelo Po der Exe -
cu ti vo.

§ 4º As ge ra do ras lo ca is de TV po de rão, even tu -
al men te, res trin gir a dis tri bu i ção dos seus si na is, pre -
vis ta na alí nea a, do in ci so I des te ar ti go, me di an te no -
ti fi ca ção ju di ci al, des de que ocor ra jus ti fi ca do mo ti vo
e en quan to per sis tir a ca u sa.

§ 5º Si mul ta ne a men te à res tri ção do pa rá gra fo
an te ri or, a ge ra do ra lo cal de ve rá in for mar ao Po der
Exe cu ti vo as ra zões da res tri ção, para as pro vi dên ci -
as de di re i to, ca ben do  apre sen ta ção de re cur so pela
ope ra do ra.

§ 6º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá nor mas
so bre a uti li za ção dos ca na is pre vis tos nos in ci sos II e 
III des te ar ti go, sen do que:
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I – se rão ga ran ti dos dois ca na is para as fun ções 
pre vis tas no in ci so II;

II – trin ta por cen to dos ca na is tec ni ca men te dis -
po ní ve is se rão uti li za dos  para as fun ções pre vis tas
no in ci so III, com pro gra ma ção de pes so as ju rí di cas
não afi li a das ou não co li ga das à ope ra do ra de TV a
Cabo.

§ 7º Os pre ços e as con di ções de re mu ne ra ção
das ope ra do ras, re fe ren tes aos  ser vi ços pre vis tos
nos in ci sos II e III, de ve rão ser com pa tí ve is com as
prá ti cas usu a is de mer ca do e com os cus tos de ope -
ra ção, de modo a aten der as fi na li da des a que se des -
ti nam.

§ 8º A ope ra do ra de TV a Cabo não terá res pon -
sa bi li da de al gu ma so bre o con te ú do  da pro gra ma ção 
ve í cu la da nos ca nis re fe ri dos in ci sos I, II e III des te ar -
ti go, nem es ta rá obri ga da a for ne cer in fra-estrutura
para a pro du ção dos pro gra mas.

§ 9º O Po der Exe cu ti vo nor ma ti za rá os cri té ri os
téc ni cos e as con di ções de uso nos ca na is pre vis tos
nas alí nea a a g, des te ar ti go.

Art. 24. Exclu í dos os ca na is re fe ri dos nos in ci -
sos I, II e III do ar ti go an te ri or os de ma is ca na is se rão
pro gra ma dos li vre men te pela ope ra do ra da TV a
Cabo.

Art. 25. Qu al quer pes soa ju rí di ca, no gozo de
seus di re i tos, es ta rá ha bi li ta da a con tra tar, jun to às
ope ra do ras, a dis tri bu i ção de si na is de ví de os des ti -
na dos à pres ta ção even tu al ou per ma nen te do Ser vi -
ço de TV a Cabo, pre vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go 
23, res pon sa bi li zan do-se in te gral men te pelo con te ú -
do das emis sões.

§ 1º Os ca na is des ti na dos à pres ta ção even tu al
ou per ma nen te de ser vi ços se rão ofer ta das pu bli ca -
men te pe las con ces si o ná ri as de TV a Cabo.

§ 2º Sem pre que a pro cu ra ex ce der a ofer ta, a
se le ção de in te res sa dos na uti li za ção dos ca na is pre -
vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go 23 dar-se-á por de ci -
são da ope ra do ra, jus ti fi ca da men te, com base em cri -
té ri os que con si de rem a ga ran tia do di re i to de ex pres -
são e o exer cí cio da li vre con cor rên cia, bem como a
ges tão de qua li da de e efi ciên cia eco nô mi ca da rede.

§ 3º Os con tra tos re fe ren tes à uti li za ção dos ca -
na is pre vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go 23 fi ca rão
dis po ní ve is para con sul ta de qual quer in te res sa do.

§ 4º Qu al quer pes soa que se sin ta pre ju di ca da
por prá ti ca da con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções
ou da ope ra do ra da TV a Cabo ou por con di ções que
im pe çam ou di fi cul tem o uso de ca na is ou do ser vi ço,
po de rá re pre sen tar ao Po der Exe cu ti vo, que de ve rá
apre ci ar o as sun to no pra zo má xi mo de trin ta dias,

po den do con vo car au diên cia pú bli ca se jul gar ne ces -
sá rio.

Art. 26. O aces so, como as si nan te, ao Ser vi ço
de TV a Cabo é as se gu ra do a to dos os que te nham
suas depen dên ci as lo ca li za das na área de pres ta ção do
ser vi ço, me di an te o pa ga men to pela ade são, e re mu ne -
ra ção pela dis po ni bi li da de e uti li za ção do ser vi ço.

§ 1º O pa ga men to pela ade são e pela dis po ni bi -
li da de do Ser vi ço de TV a Cabo as se gu ra rá ao as si -
nan te o di re i to de aces so à to ta li da de dos ca na is bá si -
cos pre vis tos no in ci so I do art. 23.

§ 2º A in fra-estrutura ade qua da ao trans por te e
dis tri bu i ção de si na is de TV, na pres ta ção do ser vi ço
de TV a Cabo, de ve rá per mi tir, tec ni ca men te, a in di vi -
du a li za ção do aces so de as si nan tes a ca na is de ter -
mi na dos.

CAPÍTULO VI
Da Trans fe rên cia da Con ces são

Art. 27. A trans fe rên cia de con ces são so men te
po de rá ser re que ri da após o iní cio da  ope ra ção do
Ser vi ço de TV a Cabo.

Art. 28. De pen de de pré via apro va ção do Po der
Exe cu ti vo, sob pena de nu li da de dos atos pra ti ca dos,
a trans fe rên cia di re ta do di re i to de exe cu ção e ex plo -
ra ção do Ser vi ço de TV a Cabo a ou tra en ti da de, bem
como a trans fe rên cia de ações ou co tas a ter ce i ros,
quan do ocor rer ali e na ção de con tro le so ci e tá rio.

Art. 29. O Po der Exe cu ti vo de ve rá ser in for ma -
do, no pra zo má xi mo de ses sen ta dias, a par tir da
data dos atos pra ti ca dos, nos se guin tes ca sos:

a) quan do o cor rer trans fe rên cia de co tas ou
ações re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al en tre co tis tas
ou só ci os e en tre es tes e ter ce i ros, sem que isto im pli -
que trans fe rên cia do con tro le da so ci e da de;

b) quan do hou ver au men to de ca pi tal so ci al
com al te ra ção da pro por ci o na li da de en tre os só ci os.

CAPÍTULO VII
Dos Di re i tos e De ve res

Art. 30. A ope ra do ra de TV a Cabo po de rá:
I – trans mi tir si na is ou pro gra mas pro du zi dos

por ter ce i ros, edi ta dos ou não, bem como si na is ou
pro gra mas de ge ra ção pró pria;

II – co brar re mu ne ra ção pe los ser vi ços pres ta -
dos;

III – co di fi car os si na is;
IV – ve i cu lar pu bli ci da de;
V – co-produzir fil mes na ci o na is, de pro du ção

in de pen den te e, com a uti li za ção de re cur sos de in -
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cen ti vos fis ca is pre vis tos na Lei nº 8.685(¹), de 20 de
ju lho de 1993, e ou tras le gis la ções.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no in ci so I des te ar -
ti go não exi me a ope ra do ra de TV a Cabo de ob ser var 
a le gis la ção de di re i to au to ral.

Art. 31. A ope ra do ra de TV a Cabo está obri ga da a:
Ire a li zar a dis tri bu i ção dos si na is de TV em con -

di ções téc ni cas ade qua das;

–––––––––

(1) Leg. Fed., 1993, pág. 568

  II – não re cu sar, por dis cri mi na ção de qual quer
tipo, o aten di men to a cli en tes cu jas de pen dên ci as es -
te jam lo ca li za das na área de pres ta ção do ser vi ço;

III – ob ser var as nor mas e re gu la men tos re la ti -
vos ao ser vi ço;

IV – exi bir em sua pro gra ma ção fil mes na ci o na -
is, de pro du ção in de pen den te, de lon ga-metragem,
mé dia-metragem, cur ta-metragem e de se nho ani ma -
do, con for me de fi ni do em re gu la men to a ser ba i xa do
pelo Po der Exe cu ti vo, res guar da da a seg men ta ção
das pro gra ma ções;

V – ga ran tir a in ter li ga ção do ca be çal à rede de
trans por te de te le co mu ni ca ções.

Art. 32. A con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções
está obri ga da a re a li zar o trans por te de si na is de TV
em con di ções téc ni cas ade qua das.

Art. 33. São di re i tos do as si nan te do Ser vi ço de
TV a Cabo:

I – co nhe cer, pre vi a men te, o tipo de pro gra ma -
ção a ser ofe re ci da;

II – re ce ber da ope ra do ra de TV a Cabo os ser vi -
ços de ins ta la ção e ma nu ten ção dos equi pa men tos
ne ces sá ri os à re cep ção dos si na is.

Art. 34. São de ve res dos as si nan tes:
I – pa gar pela as si na tu ra do ser vi ço;
II – ze lar pe los equi pa men tos for ne ci dos pela

ope ra do ra.
Art. 35. Cons ti tui ilí ci to pe nal a in ter cep ta ção ou

re cep ção não au to ri za da dos si na is de TV a Cabo.

CAPÍTULO VIII
Da Re no va ção de Con ces são

Art. 36. É as se gu ra da à ope ra do ra do Ser vi ço de
TV a Cabo a re no va ção da con ces são sem pre que
esta:

I – te nha cum pri do sa tis fa to ri a men te as con di -
ções da con ces são;

II – ve nha aten den do à re gu la men ta ção do Po -
der Exe cu ti vo;

III – con cor de em aten der as exi gên ci as téc ni -
cas e eco no mi ca men te viá ve is para a sa tis fa ção das
ne ces si da des da co mu ni da de, in clu si ve no que se re -
fe re à mo der ni za ção do sis te ma.

Pa rá gra fo úni co. A re no va ção da ou tor ga não
po de rá ser ne ga da por in fra ção não co mu ni ca da à
ope ra do ra de TV a Cabo, ou na hi pó te se do cer ce a -
men to de de fe sa, na for ma des ta lei.

Art. 37. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá os
pro ce di men tos para a re no va ção da con ces são do
Ser vi ço de TV a Cabo, os qua is in clu i rão con sul ta pú -
bli ca. 

CAPÍTULO IX
Da Pro te ção ao Ser vi ço de Ra di o di fu são

Art. 38. O Po der Exe cu ti vo deve le var em con ta,
nos re gu la men tos e nor mas so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo, que a ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens 
é es sen ci al à in for ma ção, ao en tre te ni men to e à edu -
ca ção da po pu la ção, de ven do ado tar dis po si ções que 
as se gu rem o con tí nuo ofe re ci men to do ser vi ço ao pú -
bli co.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções men ci o na das
nes te ar ti go não de vem im pe dir ou di fi cul tar a li vre
com pe ti ção.

CAPÍTULO X
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 39. As pe nas apli cá ve is por in fra ção des ta
Lei e dos re gu la men tos e nor mas que a com ple men -
tam são:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – cas sa ção da con ces são para exe cu ção e

ex plo ra ção do Ser vi ço de TV a Cabo.
§ 1º A pena de mul ta será apli ca da por in fra ção

de qual quer dis po si ti vo des ta Lei ou quan do a con -
ces si o ná ria do Ser vi ço de TV a Cabo não hou ver
cum pri do, den tro do pra zo es ti pu la do, qual quer exi -
gên cia for mu la da pelo Po der Exe cu ti vo e será gra du -
a da de acor do com a in fra ção co me ti da, con si de ra -
das a gra vi da de da fal ta, os an te ce den tes da en ti da de 
fal to sa e a re in ci dên cia es pe cí fi ca, de acor do com
atos a se rem ba i xa dos pelo Po der Exe cu ti vo.

§ 2º Nas in fra ções em que, a ju í zo do Po der
Exe cu ti vo não se jus ti fi ca a apli ca ção de mul ta, o in -
fra tor será ad ver ti do, con si de ran do-se esta como
agra van te, na hi pó te se de inob ser vân cia de qual quer
ou tro pre ce i to des ta Lei.
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Art. 40. As pe nas de ad ver tên cia e mul ta se rão
apli ca das ten do em vis ta as cir cuns tân ci as em que fo -
ram co me ti das e agra va das na re in ci dên cia.

Art. 41. Fica su je i to a pena de cas sa ção da con -
ces são a ope ra do ra que in ci dir nas se guin tes in fra -
ções

I – de mons trar in ca pa ci da de téc ni ca, pelo des -
cum pri men to das exi gên ci as le ga is quan to à exe cu -
ção dos ser vi ços;

II – de mons trar in ca pa ci da de le gal;
III – de mons trar in ca pa ci da de eco nô mi -

ca-financeira;
IV – sub me ter o con tro le ou a di re ção da em pre -

sa a pes so as não qua li fi ca das no for ma des ta Lei;
V – trans fe rir, sem pré via anuên cia do Po der

Exe cu ti vo, a qual quer tí tu lo e por qual quer ins tru men -
to, a con ces são para exe cu ção do ser vi ço ou o con -
tro le da en ti da de ope ra do ra;

VI – não ini ci ar a ope ra ção re gu lar do ser vi ço no
pra zo má xi mo de de zo i to me ses, pror ro gá vel por
mais doze a con tar da data da pu bli ca ção do ato de
ou tor ga;

VII – in ter rom per, sem jus ti fi ca ti va, a exe cu ção
to tal ou par ci al do ser vi ço por pra zo su pe ri or a trin ta
dias con se cu ti vos, sal vo quan do te nha ob ti do a au to -
ri za ção pré via do Po der Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. A pena de cas sa ção só será
apli ca da após sen ten ça ju di ci al.

CAPÍTULO XI
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 42. Os atu a is de ten to res de au to ri za ção do
Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Si na is de TV por Me i os Fí -
si cos – DISTV, re gu la do pela Por ta ria nº 250, de 13 de 
de zem bro de 1989, do Mi nis tro de Esta do das Co mu -
ni ca ções, ou tor ga das até 31 de de zem bro de 1993,
que ma ni fes ta rem for mal men te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções o seu en qua dra men to nas dis po si ções
des ta lei te rão suas au to ri za ções trans for ma das em
con ces são para exe cu ção e ex plo ra ção do Ser vi ço
de TV à Cabo, pelo pra zo de quin ze anos, con ta do a
par tir da data da ou tor ga da con ces são.

§ 1º A ma ni fes ta ção de sub mis são às dis po si -
ções des ta lei as se gu ra rá a trans for ma ção das au to ri -
za ções de DISTV em con ces são para a pres ta ção do
Ser vi ço de TV a Cabo e de ve rá ser fe i ta no pra zo má -
xi mo e im pror ro gá vel de no ven ta dias, a par tir da data
da pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo, de pos se da ma ni fes ta -
ção de sub mis são às dis po si ções des sa lei, tal como
pre vê este ar ti go, ex pe di rá, no pra zo má xi mo e im -

pror ro gá vel de trin ta dias, o cor res pon den te ato de
ou tor ga da con ces são para a pres ta ção do Ser vi ço de 
TV à Cabo.

§ 3º As au to ri za tá ri as do ser vi ço de DISTV que
ain da não en tra ram em ope ra ção e ti ve rem a sua au -
to ri za ção trans for ma da em con ces são do Ser vi ço de
TV a Cabo terá o pra zo má xi mo e im pror ro gá vel de
doze me ses para o fa ze rem, a con tar da data da pu -
bli ca ção des ta lei, sem o que te rão cas sa das li mi nar -
men te suas con ces sões.

Art. 43. A par tir da data de pu bli ca ção des ta lei,
as au to ri za tá ri as de DISTV, en quan to não for trans for -
ma da a au to ri za ção em con ces são do Ser vi ço de TV
a Cabo, con for me pre vis to no ar ti go an te ri or, de ve rão
pros se guir na pres ta ção do ser vi ço em re des sub me -
ti das às dis po si ções des ta lei.

Art. 44. Na im ple men ta ção das dis po si ções pre -
vis tas nes ta lei, o Po der Exe cu ti vo terá o pra zo de
seis me ses para ba i xar to dos os atos, re gu la men tos e 
nor mas ne ces sá ri as, ou vi do o pa re cer do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 45. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pbli ca ção.

Art. 46. Re vo gam-se as dis po si ções e con trá rio.
– FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sér gio
Mot ta.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 107 a 109, de
2000, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra n.º 64, de 1999, que dis põe so bre a
pro du ção de clo ro e dá ou tras pro vi dên ci as, cu jos pa -
re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a
Mesa, du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 235, II, ”d“, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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. Nº CE/10/2000

Em 5 de maio de 2000
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Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se na do nº
250, de 1999, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Luiz Este vão que, “Inclua-se o § 6º, ao art.
26 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
”Esta be le ce as di re tri zes e ba ses para a edu ca ção
na ci o nal", para in tro du zir a par tir da quin ta sé rie, no -
ções de Di re i to Pe nal".

Aten ci o sa men te. –  Se na dor Fre i tas Neto, Pre -
si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº 35/00-PRES/CAS

Bra sí lia, 10 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia de 3 de maio de
2000, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 554, de 1999, que “Dis põe so bre a
obri ga to ri e da de da ci rur gia de Gas trec to mia Par ci al
nos ca sos de obe si da de mór bi da, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, nos
ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti do
a tur no su ple men tar em 10 de maio e não re ce ben do
emen das por oca sião da dis cus são, o Subs ti tu ti vo foi
dado como de fi ni ti va men te ado ta do, nos ter mos do
dis pos to no art. 284, do Re gi men to Inter no.

Aten ci o sa men te, Se na dor Osmar Dias, Pre si -
den te da Co mis são de Assun tos So ci a is.

OF. Nº 37/00-PRES/CAS

Bra sí lia, 11 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 10 de maio de
2000, em de ci são ter mi na ti va, apro vou na ín te gra o
Pro je to de Lei do Se na do nº 557, de 1999, que “Dis -
põe so bre o res sar ci men to, pelo Sis te ma Úni co de
Sa ú de, dos gas tos com me di ca men tos de uso con tí -
nuo in dis po ní ve is na rede lo cal do Sis te ma”, de au to -
ria do Se na dor Arlin do Por to.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Osmar Dias, Pre si -
den te da Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Com
re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, 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
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 250, 554 e 557, de
1999, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se -
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/41, de 2000 (nº
9/2000, na ori gem), da Ou vi do ria da Agên cia Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções – Ana tel, en ca mi nhan do,
nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 45 da Lei nº
9472, de 16 de ju lho de 1997, o Re la tó rio re fe ren te ao
pe río do de agos to de 1999 a mar ço do cor ren te ano.

A ma té ria vai à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 255, in ci so II, alí -

nea c, item 12, do Re gi men to Inter no, que a Men sa -
gem nº 99/2000, que pro põe a au to ri za ção da 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$505,060,000.00 (qui nhen tos e cin co 
mi lhões e ses sen ta 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 c o
Inter na ci o nal de Re cons tru ção e De sen vol vi men -
toBIRD, des ti na da a fi nan ci ar o Pro gra ma de Re for -
ma da Pre vi dên cia So ci al/Se gun da Fase, no âm bi to
do Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro ao Bra sil, seja  en -
ca mi nha da ao exa me da Co mis são de Assun tos So -
ci a is, além da de Assun tos Eco nô mi cos, cons tan te do 
des pa cho ini ci al.

Jus ti fi ca ção

A so li ci ta ção que ora fa ze mos é per ti nen te, pos -
to que a men sa gem em apre ço visa au to ri zar o Go -
ver no bra si le i ro a con tra ir ope ra ção de cré di to ex ter -
na com o ob je ti vo de fi nan ci ar o Pro gra ma de Re for -
ma da Pre vi dên cia So ci al/Se gun da Fase, ma té ria di -
re ta men te li ga da à com pe tên cia da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – He lo í sa 
Helena.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor -
tu na men te.
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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
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000

Re vo ga dis po si ti vos das Leis nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, e da Lei
nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam re vo ga das o art. 82 da Lei nº

8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, e o in ci so VII do art.
3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990.

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

Jus ti fi ca ção

Jus ta e le gí ti ma é a pos si bi li da de de se ope ra -
rem as tran sa ções co mer ci a is cer ca das das ga ran ti -
as que o mer ca do ofe re. Injus to, po rém, e ile gí ti mo,
é que se de i xe de re cor rer aos me i os pró pri os e, de
modo oblí quo pos tos nos con tra tos, co lo que-se em
ris co a ha bi ta ção fa mi li ar.

Andou bem o le gis la dor quan do fez pro mul gar
a Lei nº 8.009, de 1990, mas, ao con trá rio, de i xou
de con si de rar que a fa mi lia é a base da so ci e da de e 
que as cri an ças e os côn ju ges in de fe sos não po dem 
res pon der por ne gó ci os de ou trem, nem de vem ser
le va dos a se de fen de rem com em bar gos de ter ce i -
ros por cul pa de uma con di ção que não lhes diz res -
pe i to.

Como, en tão, ex clu ir-se da con di ção de bem
de fa mí lia, ine xe cu tá vel, o úni co imó vel, se a fi an ça
se que apro ve i ta ao fi a dor? Como, por um viés pou -
co ní ti do para o ci da dão, tor nar exe cu tá vel esse
bem, exa ta men te por uma ex cep ci o na li da de le gal?
O prin cí pio da lei é a cla re za, a an te ri o ri da de dos
pre ce i tos nela con ti dos, a co gên cia, pois é di ri gi da a 
to dos os ci da dãos. As ex ce ções, obli qüi da des e ar -
ma di lhas não de vem exis tir na nor ma ju rí di ca.

Na li ção de Nor ber to Bob bio, a má xi ma de que 
a nin guém é dado des co nhe cer a lei tem sig ni fi ca do
mais pro fun do: a nin guém é dado ne gar a lei, isto, é, 
co nhe cen do-a, opor-se ao cum pri men to. Ora o le i go 
que pres ta fi an ça à lo ca ção nem sem pre será ba -
cha rel em leis, ou o ma gis tra do, o ad vo ga do, o pro -
mo tor de jus ti ça; an tes será al guém que, ao lan çar
sua fi an ça no con tra to, des co nhe ce es tar pon do em
ris co a úni ca pro pri e da de, em que vive com sua fa -
mí lia, pela re nún cia à se gu ran ça da Lei nº 8.009, de

1990, que protege da exe cu ção o bem de fa mí lia, ex -
ce to se, ain da que ta ci ta men te, a ele re nun ci ar, na
for ma do in ci so VII do art. 3º, ou do art. 82, da Lei de
nº 8.245, de 91.

A pro pos ta em tela visa re di re ci o nar a fi an ça
para o meio co mer ci al, por onde deve flu ir, sem atin -
gir o bem de fa mí lia. Ao apro vá-las, os nos sos pa res 
ilus tres de vem ter em men te que a ma i o ria da po pu -
la ção, quan do chan ce la con tra tos de fi an ça lo ca tí -
cia, não sabe que está re nun ci an do à ga ran tia le gal
de sua pró pria mo ra da. Tam pou co sabe o que sig ni -
fi ca ga ran tia de or dem e que, por ela, está as su min -
do com sua fa mí lia, a res pon sa bi li da de por even tu al 
dí vi da do lo ca tá rio afi an ça do, por tem po in de ter mi -
na do.

Sa i ba-se, que de modo bi zar ro, no Bra sil, a ga -
ran tia dada à lo ca ção de imó vel, pela fi an ça, ul tra -
pas sa os li mi tes de tem po ex pres sos no con tra to ori -
gi nal, in de pen den te de nova ma ni fes ta ção da von ta -
de do fi a dor, que se quer é ci en ti fi ca do dos ter mos
adi ci o na is ou da pror ro ga ção da lo ca ção ori gi nal.

De modo ain da mais ex drú xu lo, no âm bi to dos
con tra tos de lo ca ção, de i xa-se de re cor rer à fi an ça
ban cá ria - que é o meio pró prio do sis te ma co mer ci -
al _, com os se gu ros de lo ca ção ofe re ci dos pe los
agen tes do co mér cio, e que não acar re tam ris cos
além dos es tri ta men te fi nan ce i ros, sem atin gir o pa -
tri mô nio úni co de fa mí li as de boa-vontade ou, sim -
ples men te, de sin for ma das.

São es tas as ra zões, de or dem emi nen te men -
te so ci al, que nos le vam a so li ci tar a apro va ção da
pre sen te pro pos ta.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, PFL – TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó -
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

....................................................................................
Art. 82. O art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de

1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VII:
“Art. 3º...............................................................
VII – por obri ga ção de cor ren te de fi an ça con ce -

di da em con tra to de lo ca ção."

LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
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Dis põe so bre a im pe nho ra bi li da de
do bem de fa mí lia.

....................................................................................
Art. 3º A im pe nho ra bi li da de é opo ní vel em qual -

quer pro ces so de exe cu ção ci vil, fis cal, pre vi den ciá -
ria, tra ba lhis ta ou de ou tra na tu re za, sal vo se mo vi do:

I – em ra zão dos cré di tos de tra ba lha do res da
pró pria re si dên cia e das res pec ti vas con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as;

II – pelo ti tu lar do cré di to de cor ren te do fi nan ci a -
men to des ti na do à cons tru ção ou à aqui si ção do imó -
vel, no li mi te dos cré di tos e acrés ci mos cons ti tu í dos
em fun ção do res pec ti vo con tra to;

III – pelo cre dor de pen são ali men tí cia;
IV – para co bran ça de im pos tos pre di al ou ter ri -

to ri al, ta xas e con tri bu i ções de vi das em fun ção do
imó vel fa mi li ar;

V – para exe cu ção de hi po te ca so bre o imó vel
ofe re ci do como ga ran tia real pelo ca sal ou pela en ti -
da de fa mi li ar;

VI – por ter sido ad qui ri do com pro du to de cri me
ou para exe cu ção de sen ten ça pe nal con de na tó ria a
res sar ci men to, in de ni za ção ou per di men to de bens.
....................................................................................

(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 146, DE 2000

Alte ra o § 1º do art. 19 da Lei nº
6.001, de 19 de de zem bro de 1973, que
“dis põe so bre o es ta tu to do ín dio”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de

De zem bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 19. ................................................
..............................................................

§ 1º A de mar ca ção pro mo vi da nos ter -
mos des te ar ti go, ho mo lo ga da pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, após apro va ção pelo
Se na do Fe de ral, será re gis tra da em li vro
pró prio do Ser vi ço do Pa tri mô nio da União
(SPU) e do re gis tro imo bi liá rio da co mar ca
da si tu a ção das ter ras.

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 ati vi da de de mar ca tó ria de que tra ta o ca put
do art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de de zem bro de
1973, é re co nhe ci da pela ju ris pru dên cia como sen do
ato ad mi nis tra ti vo, pra ti ca do pelo Exe cu ti vo.

Por ou tro lado, o prin cí pio da le ga li da de es tri ta
(CF, art. 5º, II im põe que so men te a lei crie obri ga ção
de fa zer ou de não fa zer. Nes se sen ti do, o Po der Le -
gis la ti vo, sem dú vi da, pos sui com pe tên cia para de fi -
nir re gras con cer nen tes à de mar ca ção das ter ras in -
dí ge nas.

O ato ad mi nis tra ti vo de de mar ca ção de ter ras
en vol ve in te res ses e con fli tos que de vem ser ana li sa -
dos e pon de ra dos, bus can do so lu ções que mi ni mi -
zem os im pac tos e en vol vam a par ti ci pa ção de to dos
os en tes en vol vi dos (in dí ge nas, ha bi tan tes, go ver -
nan tes, po der le gis la ti vo, co mu ni da de in ter na ci o nal,
etc.)

A fim de se evi tar abu sos ou ex ces sos pelo Po -
der Exe cu ti vo apre sen ta mos a pre sen te pro pos ta,
para per mi tir ao Se na do Fe de ral ana li sar o pro ces so
de de mar ca ção de áre as in dí ge nas.

O Se na do Fe de ral é Foro le gí ti mo para dis cu tir e 
apre ci ar ma té ri as des sa na tu re za.

Para a apro va ção da me di da que pro po mos, es -
pe ra mos con tar com o apo io dos no bres par la men ta -
res.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre o Esta tu to do Índio.

TÍTULO III
Das Ter ras dos Índi os

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 17. Re pu tam-se ter ras in dí ge nas:
I – as ter ras ocu pa das ou ha bi ta das pe los sil ví -

co las, a que se re fe rem os ar ti gos 4º, IV, e 198, da
Cons ti tu i ção;

II – as áre as re ser va das de que tra ta o Ca pí tu lo
III des te Tí tu lo;

III – as ter ras de do mí nio das co mu ni da des in dí -
ge nas ou de sil ví co las.

Art. 18. As ter ras in dí ge nas não po de rão ser ob -
je to de ar ren da men to ou de qual quer ato ou ne gó cio
ju rí di co que res trin ja o ple no exer cí cio da pos se di re ta 
pela co mu ni da de in dí ge na ou pe los sil ví co las.
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§ 1º Nes sas áre as, é ve da da a qual quer pes soa
es tra nha aos gru pos tri ba is ou co mu ni da des in dí ge -
nas a prá ti ca da caça, pes ca ou co le ta de fru tos, as -
sim como de ati vi da de agro pe cuá ria ou ex tra ti va.

§ 2º (Ve ta do).
Art. 19. As ter ras in dí ge nas, por ini ci a ti va e sob

ori en ta ção do ór gão fe de ral de as sis tên cia ao ín dio,
se rão ad mi nis tra ti va men te de mar ca das, de acor do
com o pro ces so es ta be le ci do em de cre to do Po der
Exe cu ti vo.

§ 1º A de mar ca ção pro mo vi da nos ter mos des te
ar ti go, ho mo lo ga da pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
será re gis tra da em li vro pró prio do Ser vi ço do Pa tri -
mô nio da União (SPU) e do re gis tro imo bi liá rio da co -
mar ca da si tu a ção das ter ras.

§ 2º Con tra a de mar ca ção pro ces sa da nos ter -
mos des te ar ti go não ca be rá a con ces são de in ter di to
pos ses só rio, fa cul ta do aos in te res sa dos con tra ela
re cor rer à ação pe ti tó ria ou à de mar ca tó ria.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 2000

Re vo ga a Lei nº 7.170, de 14 de de -
zem bro de 1983, que “de fi ne os cri mes
con tra a se gu ran ça na ci o nal, a or dem po -
lí ti ca e so ci al, es ta be le ce seu pro cesso e
jul ga men to e dá ou tras pro vi dên ci as”
(Lei de Se gu ran ça Na ci o nal)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Re vo ga-se a Lei nº 7.170, de 14 de de -

zem bro de 1983.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ne fas ta Lei de Se gu ran ça Na ci o nal foi ela bo -
ra da no mo men to po lí ti co da aber tu ra len ta e gra du al,
em que ine xis ti am as li ber da des de mo crá ti cas ple -
nas, para subs ti tu ir a si tu a ção ju rí di ca cri a da pelo
AI-5. É a face cla ra e as su mi da de um re gi me que re -
je i ta ra a li ber da de e a de mo cra cia e te mia seu ad ven -
to. Foi, por tan to, ges ta da den tro de um re gi me de ex -
ce ção.

Absur da men te, ela vem sen do aven ta da por um 
go ver no de mo cra ti ca men te ele i to para re pri mir mo vi -
men tos so ci a is jus tos, por que bus cam re de fi nir no
Bra sil a ain da ir re sol vi da ques tão do la ti fún dio; le gí ti -
mos, por que apo i a dos pela opi nião pú bli ca e por di -

ver sos se to res, in clu si ve dos po de res cons ti tu í dos; e,
aci ma de tudo, de se já ve is, por que é, afi nal, na plu ra li -
da de e no jogo aber to da dis pu ta en tre in te res ses e
de man das di ver sas que a de mo cra cia se sus ten ta e
se for ta le ce. De ve mos lem brar que não há de mo cra -
cia sem a li ber da de do dis sen so e que pos sí ve is ex -
ces sos po dem ser co i bi dos pela le gis la ção or di ná ria,
sem ape lar-se para le gis la ção ex cep ci o nal – mais do
que isso, uma ex cep ci o nal ne fas ta e li ber ti ci da.

Bus ca mos, com esse pro je to, lan çar as ba ses
para a ela bo ra ção de uma nova Lei de Se gu ran ça Na -
ci o nal que ex clua a pos si bi li da de de seu uso para re -
pri mir a pró pria so ci e da de que sus ten ta e le gi ti ma os
go ver nos e o re gi me de mo crá ti co.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se na -
dor Ro ber to Fre i re.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

De fi ne os cri mes con tra a se gu ran -
ça na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, es -
ta be le ce seu pro gres so e jul ga men to e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 

Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2000

Extin gue a pri são es pe ci al e dis põe
so bre o cum pri men to de pena em de pen -
dên cia se pa ra da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Ar. 1º O art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 e

ou tu bro de 1941, Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 295 Se rão re co lhi dos, quan do su je i tos a
pri são an tes de con de na ção de fi ni ti va, e cum pri rão
pena de de pen dên cia se pa ra da:

I – os mi nis tros de Esta do;
II – os go ver na do res de Esta dos, do

Dis tri to Fe de ral e do Ter ri tó ri os, os se cre tá -
ri os de se gu ran ça  os pre fe i tos mu ni ci pa is;

III – os ma gis tra dos;
IV – os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co;
V – os ofi ci a is das For ças Arma das,

das po lí ci as mi li ta res e dos cor pos de bom -
be i ros mi li ta res;

VI – os mem bros da po lí cia fe de ral e
da po lí cia ci vil dos es ta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos ter ri tó ri os;
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VII – os ci da dãos que já ti ve rem exer -
ci do efe ti va men te a fun ção de ju ra do, sal vo
quan do ex clu í dos da Lis ta Ge ral de Ju ra dos 
por mo ti vo de in ca pa ci da de para o exer cí cio 
da que la fun ção;

VIII – os ci da dãos ou ci da dãs, a cri té -
rio da au to ri da de ju di ciá ria, quan do o seu
re co lhi men to em pri sões co muns ou a exe -
cu ção da pena em de pen dên ci as pe ni ten -
ciá ri as co muns lhe tra ga ris co à vida ou à in -
te gri da de fí si ca.

Art. 2º Re vo gam-se o De cre to-Lei nº 8.209, de
23 de no vem bro de 1945; a Lei nº 799, de 1º de se -
tem bro de 1949; a Lei nº 2.860, de 31 de agos to de
1956; a Lei nº 3.313, de 14 de no vem bro de 1957; a
Lei nº 3.988, de 24 de no vem bro de 1961; o art. 40 da
Lei nº 4.878, de 3 de de zem bro de 1965;  a Lei nº
5.350, de 6 de no vem bro de 1967; a Lei nº 5.606, de 9 
de se tem bro de 1970; o in ci so III do art. 19 da Lei nº
7.102, de 20 de ju nho de 1983; a Lei nº 7.172, de 14
de de zem bro de 1983, e o in ci so III do art. 44 da Lei
Com ple men tar nº 80, de 12 de ja ne i ro de 1994.

Art. 3º O art. 135 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 135. O exer cí cio efe ti vo da fun ção 
de con se lhe i ro cons ti tu i rá ser vi ço pú bli co re -
le van te e es ta be le ce rá a pre sun ção de ido -
ne i da de mo ral.”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Numa so ci e da de de mo crá ti ca mo der na não há
ca bi men to para pri vi lé gi os le ga is, mor men te na Lei
Pe nal. Exis tem hoje, tras mi tin do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, al guns pro je tos que vi sam ex tin guir o be ne -
fí cio da pri são es pe ci al. Entre tan to, sua abran gên cia
é mu i to mais re du zi da do que esta pro pos ta e em sua
ma i o ria re fe rem-se ape nas aos por ta do res de di plo -
ma do cur so su pe ri or.

O art. 295 do Có di go de Pro ces so Pe nal – CPP
ga ran te o be ne fí cio da pri são es pe ci al an tes de con -
de na ção de fi ni ti va, e di ver sas leis ex tra va gan tes es -
ten dem o mes mo be ne fí cio a de ter mi na dos gru pos de 
ci da dãos. Pode ser o CPP uma lei há mu i to tem po em 
vi gor (des de ou tu bro de 1941), esse ar ti go pre ci sa ser 
atu a li za do em sua re da ção, ain da mais por que sua
exis tên cia le gi ti ma um pri vi lé gio in jus ti fi cá vel. Bus ca -
mos, por tan to, al te rar a le gis la ção no sen ti do de aca -
bar com o be ne fí cio es pú rio da pri são es pe ci al.

Enten de mos que a úni ca ra zão para a con ces -
são de pri são di ver sa da co mum, ou do cum pri men to
de pena em de pen dên cia se pa ra da nas ins ta la ções
pe ni ten ciá ri as co muns, seja a ga ran tia da vida ou da
in te gri da de fí si ca do pre so ou con de na do, qual quer
que seja sua clas se ou po si ção so ci al.

Por tan to, ex clu í mos do art. 295 da CPP os mem -
bros do Par la men to Na ci o nal, do Con se lho de Eco no -
mia Na ci o nal das Assem bléi as Le gis la ti vas dos Esta -
dos, os di plo ma dos por qual quer das fa cul da des su pe ri -
o res da Re pú bli ca, os mi nis tros de con fis são re li gi o sa;
os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas; os Ve re a do res; in -
ter ven to res de Esta dos ou Ter ri tó ri os; os ci da dãos ins -
cri tos no “Li vro de Mé ri to” e os Se cre tá ri os de Esta do,
ex ce tu an do-se os Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca.

Em con se qüên cia das al te ra ções que su ge ri -
mos nes se ar ti go, tor nam-se ex ple ti vas vá ri as das
leis ex tra va gan tes para as qua is pro pu se mos re vo ga -
ção, as qua is be ne fi ci a vam as se guin tes ca te go ri as:
Ofi ci a is e Fis ca is de Vi gi lân cia, Vi gi lan tes-Chefes, Vi -
gi lan tes-Ajudantes e Vi gi lan tes; Ofi ci a is da Ma ri nha
Mer can te Na ci o nal; Di ri gen tes de en ti da des sin di ca is
e para o em pre ga do no exer cí cio de re pre sen ta ção
pro fis si o nal ou no car go da ad mi nis tra ção sin di cal;
ser vi do res do De par ta men to Fe de ral de Se gu ran ça
Pú bli ca; pi  lo tos de ae ro na ves mer can tes na ci o na is;
Ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te; Juiz de Paz; Vi gi lan tes
e trans por ta do res de va lo res; pro fes so res de 1º e 2º
gra us; e Mem bros da De fen so ria Pú bli ca.

No art. 3º, al te ra mos a re da ção do art. 135 da
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, para su pri mir o
di re i to a pri são es pe ci al, até o jul ga men to de fi ni ti vo,
de Con se lhe i ro Tu te lar dos di re i to da cri an ça e do
ado les cen te.

Com base nes ses pres su pos tos, apre sen ta mos
esta pro pos ta que, ob je ti van do aca bar com be ne fí ci os
in jus ti fi ca dos e re a li zar os ajus tes as si na la dos, pre ten -
de con tri bu ir para o apri mo ra men to da Lei Pe nal.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se na -
dor Ro ber to Fre i re.

  LEGISLAÇÃO  CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3-10-1941

(Có di go de Pro ces so Pe nal)

....................................................................................
Art. 295. Se rão re co lhi dos a quar téis ou a pri são

es pe ci al, à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te, quan -
do su je i tos à pri são an tes de con de na ção de fi ni ti va:

*So bre pri são es pe ci al: De cre to-Lei nº
8.209, de 23 de no vem bro de 1945 (Ofi ci a is
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e Fis ca is de Vi gi lân cia, Vi gi lan tes-Chefes,
Vi gi lan tes-Ajudantes e Vi gi lan tes, quan dos
se acha rem em fun ções es tri ta men te po lí ti -
cas); Lei nº 799, de 1º de se tem bro de 1949
(Ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te Na ci o nal); Lei 
nº 2.860, de 31 de agos to de 1956 *Di ri gen -
tes de en ti da des sin di ca is e para o em pre -
ga do no exer cí cio de re pre sen ta ção pro fis si -
o nal ou no cam po da ad mi nis tra ção sin di -
cal); Lei nº 3.313, de 14 de no vem bro de
1957 (Ser vi do res do De par ta men to Fe de ral
de Se gu ran ça Pú bli ca, com exer cí cio de ati -
vi da de es tri ta men te po li ci al); Lei nº 3.988,
de 24 de no vem bro de 1961 (Pi lo tos de ae -
ro na ves mer can tes na ci o na is); Lei nº 4.878,
de 3 de de zem bro de 1965 (Fun ci o ná ri os
Po li ci a is Ci vis da União e do Dis tri to Fe de -
ral); Lei nº 5.256, de 6 de abril de 1967 (lo -
ca li da des em que não hou ver es ta be le ci -
men to ade qua do ao re co lhi men to dos que
te nham di re i to a pri são es pe ci al); Lei n º
5.350, de 6 de no vem bro de 1967 (Fun ci o -
ná ri os da Po lí cia Ci vil dos Esta dos e Ter ri tó -
ri os Fe de ra is, ocu pan tes de  car gos de ati vi -
da de po li ci al); Lei nº 5.606, de 9 de se tem -
bro de 1970 (Ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te); 
Lei Com ple men tar nº 35, de 14 de mar ço de 
1979 (Juiz de Paz); Lei nº 7.102, de 20 de
ju nho de 1983 (Vi gi lan tes e Trans por ta do res 
de Va lo res); Lei nº 7.172, de 14 de de zem -
bro de 1983 (Pro fes so res de 1º e 2º gra us);
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 (Con -
se lhe i ro Tu te lar); Lei Com ple men tar nº 75,
de 20 de maio de 1993 (Mem bros do Mi nis -
té rio Pú bli co) e Lei Com ple men tar nº 80, de
12 de ja ne i ro de 1994 (Mem bros da De fen -
so ria Pú bli ca da União).

I – os mi nis tro de Esta do;
II – os go ver na do res ou in ter ven to res de Esta -

dos ou Ter ri tó ri os, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, seus
res pec ti vos se cre tá ri os, os pre fe i tos mu ni ci pa is, os
ve re da do res e os che fes de Po lí cia;

**Inci so II com re da ção de ter mi na da pela Lei nº
3.181, de 11 de ju nho de 1957.

III – os mem bros do Par la men to Na ci o nal, do
Con se lho de Eco no mia Na ci o nal e das Assem bléi as
Le gis la ti vas dos Esta dos;

*Vide art. 53, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988.

IV – os ci da dãos ins cri tos no “Li vro de Mé ri to”;

V – os ofi ci a is das For ças Arma das e do Cor po
de Bom be i ros;

VI – os ma gis tra dos;
VII – os di plo ma dos por qual quer das fa cul da -

des su pe ri o res da Re pú bli ca;
VIII – os mi nis tros de con fis são re li gi o sa;
IX – os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas;
X – os ci da dãos que já ti ve rem exer ci do efe ti va -

men te a fun ção de ju ra do, sal vo quan do ex clu í dos na
lis ta por mo ti vo de in ca pa ci da de para o exer cí cio da -
que la fun ção;

XI – os de le ga dos de po lí cia e os guar das-civis
dos Esta dos e Ter ri tó ri os, ati vos e ina ti vos.

**Inci so XI acres cen ta do pela Lei nº 4.760, de
23 de agos to de 1965, e com re da ção de ter mi na da
pela Lei nº 5.126, de se tem bro de 1966.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 8.209, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945(*)

Esten de aos ser vi do res que men ci o -
na, da Pre fe i tu ra do Dis tri to Fe de ral, as
van ta gens do De cre to nº 17.905, de 27 de 
fe ve re i ro de 1945.

Art. 1º Os Ofi ci a is e Fis ca is de Vi gi lân cia, Vi gi -
lan tes-Chefes, Vi gi lan tes-ajudantes e os Vi gi lan tes,
quan do se acha rem em fun ções es tri ta men te po lí ti -
cas, se rão re co lhi dos a quar téis ou à pri são es pe ci al,
à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te, uma vez su -
je i tos à pri são an tes da con de na ção de fi ni ti va.

Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Rio de Ja ne i ro, 23 de no vem bro de 1945, 124º
da Inde pen dên cia e 57º da Re pú bli ca. – José Li nha -
res, A. de Sam pa io Do ria.
....................................................................................

________
(*) Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 27 de no vem bro de
1945

....................................................................................
LEI Nº 799, DE 1º DE SETEMBRO DE 1949(*)

Mo di fi ca o art. 295 do Có di go de
Pro ces so Pe nal

Art. 1º Aos ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te Na ci o -
nal, que já ti ve ram exer cí cio efe ti va men te as fun ções
de co man do, es ten de-se a re ga lia con ce di da pelo art. 
295 do Có di go de Pro ces so Pe nal.
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Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 1º de se tem bro de 1949; 128º da

Inde pen dên cia e 61º da Re pú bli ca. – Eu ri co G. Du tra.
....................................................................................

__________

(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União, de 3 de se tem bro de
1949. Vide Lei nº 5.606, de 9 de se tem bro de 1970

LEI Nº 2.860, DE 31 DE AGOSTO DE 1956(*)

Esta be le ce pri são es pe ci al para os
di ri gen tes de en ti da des sin di ca is e para
o em pre ga do no exer cí cio de re pre sen ta -
ção pro fis si o nal ou no car go de ad mi nis -
tra ção sin di cal .

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 Te rão di re i to à pri são es pe ci al os di ri gen -

tes de en ti da des sin di ca is de to dos os gra us e re pre -
sen ta ti vas de em pre ga dos, em pre ga do res, pro fis si o -
na is li be ra is, agen tes e tra ba lha do res au tô no mos.

Art. 2º O em pre ga do ele i to para a fun ção de re -
pre sen ta ção pro fis si o nal ou para car go de ad mi nis tra -
ção sin di cal, quan do su je i to a pri são an tes de con de -
na ção de fi ni ti va, será re co lhi do a pri são es pe ci al à
dis po si ção da au to ri da de com pe ten te.

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Rio de Ja ne i ro, 31 de agos to de 1956; 135º da
Inde pen dên cia e 68º da Re pú bli ca. –  Jus ce li no Ku -
bits chek.
....................................................................................

__________
(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União,  de 3 de se tem bro de
1956

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

LEI Nº 3.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1957(*)

Asse gu ra aos Ser vi do res do De par -
ta men to Fe de ral de Se gu ran ça Pú bli ca,
com exer cí cio de ati vi da de es tri ta men te
po li ci al, pri são es pe ci al, apo sen ta do ria
aos vin te e cin co anos de ser vi ço e pro -
mo ção post mor tem.

Art. 1º Os ser vi do res do De par ta men to Fe de ral
de Se gu ran ça Pú bli ca, que exer çam... (ve ta do)... ati -
vi da de es tri ta men te po li ci al, te rão di re i to a:

I – pri são es pe ci al no quar tel da cor po ra ção ou
re par ti ção em que ser vi rem;

II – apo sen ta do ria com ven ci men tos in te gra is,
ao com ple ta rem 25 (vin te e cin co) anos de ser vi ço
(art. 191, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

§ 1º Em caso de pri são, os ser vi do res, de que
tra ta esta lei, fi ca rão à dis po si ção do ju í zo cri mi nal
sob a res pon sa bi li da de da au to ri da de de sig na da pelo 
Che fe de Po lí cia para cus to diá-los.

§ 2º Para os efe i tos da apo sen ta do ria dos ser vi -
do res, a que se re fe re esta lei, será com pu ta do ape -
nas o tem po de ser vi ço em fun ção es tri ta men te po li ci -
al, ... (ve ta do).
....................................................................................

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Rio de Ja ne i ro, 14 de no vem bro de 1957; 136º
da Inde pen dên cia e 69º da Re pú bli ca. – Jus ce li no
Ku bits chek.

__________
(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al  da União, de 16 de no vem bro de
1957   

  LEI Nº 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1961(*)

Esten de aos pi lo tos de ae ro na ves
mer can tes na ci o na is a re ga lia con ce di da
pelo art. 295 do Có di go de Pro ces so Pe -
nal, que tra ta da pri são es pe ci al.

Art. 1º Aos pi lo tos de ae ro na ves mer can tes na -
ci o na is, que já ti ve rem exer ci do efe ti va men te as fun -
ções de co man do, es ten de-se a re ga lia con ce di da
pelo art. 295 do Có di go de Pro ces so Pe nal.

Art. 2º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 24 de no vem bro de 1961; 142º da Inde -
pen dên cia e 75º da Re pú bli ca. - João Gou lart.

___________
(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União, de 24 de no vem bro de
1961

LEI Nº 4.878, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1965(*)

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co Pe -
cu li ar aos Fun ci o ná ri os Po li ci a is Ci vis da 
União e do Dis tri to Fe de ral.

..........................................................................
Art. 40. Pre so pre ven ti va men te, em fla gran te ou

em vir tu de de pro nún cia, o fun ci o ná rio po li ci al, en -
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quan to não per der a con di ção de fun ci o ná rio, per ma -
nen ce rá em pri são es pe ci al, du ran te o cur so da ação
pe nal e até que a sen ten ça tran si te em jul ga do.

§ 1º O fun ci o ná rio po li ci al nas con di ções des te
ar ti go fi ca rá re co lhi do a sala es pe ci al da re par ti ção
em que sir va, sob a res pon sa bi li da de do seu di ri gen -
te, sen do-lhe de fe so exer cer qual quer ati vi da de fun ci -
o nal, ou sair da re par ti ção sem ex pres sa au to ri za ção
do Ju í zo a cuja dis po si ção se en con tre.

§ 2º Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al o de cre to de
de mis são, será o ex-funcionário en ca mi nha do, des de 
logo, a es ta be le ci men to pe nal, onde per ma ne ce rá em 
sala es pe ci al, sem qual quer con ta to com os de ma is
pre sos não su je i tos ao mes mo re gi me, e, uma vez
con de na do, cum pri rá a pena que lhe te nha sido im -
pos ta, nas con di ções pre vis tas no pa rá gra fo se guin -
te.

§ 3º Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de na -
tó ria, será o fun ci o ná rio en ca mi nha do a es ta be le ci -
men to pe nal, onde cum pri rá a pena em de pen dên cia
iso la da dos de ma is pre sos não abran gi dos por esse
re gi me, mas su je i to, como eles, ao mes mo sis te ma
dis ci pli nar e pe ni ten ciá rio.

§ 4º Ain da que o fun ci o ná rio seja con de na do às
pe nas aces só ri as dos itens I e II do art. 68 do Có di go
Pe nal, cum pri rá a pena em de pen dên cia iso la da dos
de ma is pre sos, na for ma do pa rá gra fo an te ri or.

**§ 4º acres cen ta do pela Lei nº 6.364, de 4 de
ou tu bro de 1976.
....................................................................................

Art. 73. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 74. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio. – H. Cas te lo Bran co.

__________
(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da  União, de 6 de de zem bro de
1965

LEI Nº 5.350, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967(*)

Esten de aos fun ci o ná ri os da Po lí cia
Ci vil dos Esta dos e Ter ri tó ri os Fe de ra is,
ocu pan tes de car gos de ati vi da de po li ci -
al, o re gi me de pri são es pe ci al es ta be le -
ci do pela Lei nº 4.878, de 3 de de zem bro
de 1965.

Art. 1º Fica es ten di do aos fun ci o ná ri os da Po lí -
cia Ci vil dos Esta dos e Ter ri tó ri os Fe de ra is, ocu pan -
tes de car gos de ati vi da de po li ci al, o re gi me de pri são
es pe ci al es ta be le ci do pela Lei nº 4.878, de 3 de de -

zem bro de 1965, em seu art. 40 e res pec ti vos pa rá -
gra fos, para os fun ci o ná ri os da Po lí cia Ci vil da União
e do Dis tri to Fe de ral.

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. – A. Cos ta e Sil va
....................................................................................

LEI Nº 5.606, DE 9 DE SETEMBRO DE 1970(*)

Ou tor ga a re ga lia de pri são es pe ci al 
aos ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te.

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 É ex ten si va aos ofi ci a is da Ma ri nha Mer -

can te a re ga lia con ce di da pelo art. 295 do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

Art. 2º Esta lei  en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1970; 149º da Inde -
pen dên cia e 82º da Re pú bli ca. – Emí lio G. Mé di ce.

__________
(*) Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 10 de se tem bro de
1970. Vide Lei nº 799, de 1º de se tem bro de 1949

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983(*)

Dis põe so bre se gu ran ça para es ta -
be le ci men tos fi nan ce i ros, es ta be le ce
nor mas para cons ti tu i ção e fun ci o na men to 
das em pre sas par ti cu la res que ex plo ram
ser vi ços de vi gi lân cia e de trans por te de
va lo res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 19. É as se gu ra do ao vi gi lan te:

....................................................................................
III – pri são es pe ci al por ato de cor ren te do se vi ço;

....................................................................................
Art. 27. Re vo gam-se os De cre tos-Leis nº 1.034,

de 21 de ou tu bro de 1969, e nº 1.103, de 6 de abril de
1970, e as de ma is dis po si ções em con trá rio. – João
Fi gue i re do

LEI Nº 7.172, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983(*)

Ou tor ga a re ga lia da pri são es pe ci al
aos pro fes so res do en si no de 1º e 2º gra us.

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

Art. 1º É ex ten si va aos pro fes so res do en si no de 
1º e 2º Gra us a re ga lia con ce di da pelo art. 295 do Có -
di go de Pro ces so Pe nal, pos to em vi gor pelo De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941.

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. – João Fi gue i re do.

____________

(*) Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União, de 15 de de zem bro de
1983

LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12-1-94

Art. 44. São prer ro ga ti vas dos mem bros da De -
fen so ria Pú bli ca da União:

I – re ce ber in ti ma ção pes so al em qual quer pro -
ces so e grau de ju ris di ção, con tan do-se-lhe em do bro 
to dos os pra zos;

II – não ser pre so, se não por or dem ju di ci al es -
cri ta, sal vo em fla gran te, caso em que a au to ri da de
fará ime di a ta co mu ni ca ção ao De fen sor Pú bli -
co-Geral;

III – ser re co lhi do a pri são es pe ci al ou a sala de
Esta do-Maior, com di re i to de pri va ci da de e, após sen -
ten ça con de na tó ria tran si ta da em jul ga do, ser re co lhi -
do em de pen dên cia se pa ra da, no es ta be le ci men to
em que ti ver de ser cum pri da a pena; 

LEI Nº 8.069, DE 13-7-90

....................................................................................
Art. 135. O exer cí cio efe ti vo da fun ção de con -

se lhe i ro cons ti tu i rá ser vi ço pú bli co re le van te, es ta be -
le ce rá pre sun ção de ido ne i da de mo ral e as se gu ra rá
pri são es pe ci al, em caso de cri me co mum, até o jul -
ga men to de fi ni ti vo.
....................................................................................

(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 (Car los Pa tro cí nio) – Os
pro je tos de lei do Se na do que aca bam de ser li dos se -
rão pu bli ca dos e re me ti dos 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:

GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº 1967-7

Pu bli ca ção DOU: 28-4-00

Assun to: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to ex tra or -
di ná rio no va lor de R$240.000.000,00, para os fins
que es pe cí fi ca.

Tí tu lar: Luíz Pon tes
Su plen te: Ro me ro Jucá
Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Sér gio

Ma cha do,  Lí der do PSDB.

GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção an te ri or,

os Se na do res do PSDB que com po rão à Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me di -
da Pro vi só ria.

MP Nº 2017-1 

       Pu bli ca ção DOU: 18-2-00

Assun to: Acres ce dis po si ti vos à Lei nº 8.929,
de 22 de agos to de 1994, que ins ti tui a Cé du la de Pro -
du to Ru ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Sér gio

Ma cha do,  Lí der do PSDB.

OF. Nº 069/00-GLPFL

Bra sí lia, 16 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

do Se na dor José Jor ge pelo Se na dor Ge ral do Althoft,
como tí tu lar, na Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va -
do cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sa de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os.
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Aten ci o sa men te – Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se -
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, pri me i ro ora dor ins cri to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
para, ini ci al men te, ex por ao Se na do Fe de ral um ar ti -
go, que peço para cons tar nos Ana is des ta Casa, da
jor na lis ta Te re za Cru vi nel, do jor nal O Glo bo,  que re -
cen te men te fez uma aná li se so bre a pre sen ça do in -
te res se in ter na ci o nal no sen ti do da im plan ta ção de bi -
o in dús tria na Ama zô nia bra si le i ra.

A jor na lis ta Te re za Cru vi nel ana li sa a pre sen ça
dos la bo ra tó ri os in ter na ci o na is na pes qui sa dos pro -
du tos ama zô ni cos de in te res se me di ci nal e de in te -
res se co mer ci al de uma ma ne i ra ge ral no que diz res -
pe i to à sa ú de hu ma na.

Ini ci al men te, fa rei a le i tu ra des se ar ti go e, pos te -
ri or men te, uma aná li se da si tu a ção em re la ção ao
Pro bem no que diz res pe i to à Ama zô nia bra si le i ra.

A lis ta da co bi ça
Fa lar no olho gor do es tran ge i ro so bre

a Ama zô nia vi rou co i sa de ju rás si cos. Fe -
char os olhos à cor ri da pelo do mí nio da bi o -
tec no lo gia, num País cam peão em bi o di ver -
si da de como o Bra sil, deve ser co i sa de gi -
gan te ador me ci do, diz o Se na dor Tião Vi a  -
na(PT-AC), exa mi nan do a lis ta dos sete la -
bo ra tó ri os mul ti na ci o na is que têm pro je tos
pron tos para de sen vol ver pes qui sas na re -
gião.

Antes de fa lar da co bi ça, vale re cor dar
o que so mos, em ter mos de na tu re za, de po -
is de tan tos ba lan ços so bre o que nos tor na -
mos, em cul tu ra, de po is de 500 anos. O
Bra sil é um dos 16 pa í ses clas si fi ca dos
como me ga di ver sos pelo re la tó rio Con ser -
va ti on Inter na ti o nal, de 1997. É o pri me i ro
em di ver si da de de plan tas, pe i xes de água
doce e ma mí fe ros; o se gun do na de an fí bi -
os; e o ter ce i ro na de rép te is. Te mos 55 mil
es pé ci es ve ge ta is, ou 22% do to tal co nhe ci -
do do pla ne ta. E ain da 524 ma mí fe ros, 517
an fí bi os, 1.622 pás sa ros e 468 rép te is.

Um pe da ço do Éden para a pes qui sa
de prin cí pi os ati vos para no vos me di ca men -
tos e cos mé ti cos. Do ve ne no das co bras
vêm hoje os mais mo der nos an -
ti-hipertensivos e imu no de pres so res. E a
Ama zô nia é o gran de ser pen tá rio do mun do. 
Me lhor ain da, lá as po pu la ções tra di ci o na is
(ín di os, ca bo clos e pa ren tes mais pró xi mos
de Adão e Eva) do mi nam, des de an tes, a
re gião. (...) O Mi nis té rio do Meio Ambi en te
pro te la, es pe ran do que o Con gres so vote a
lei de aces so à bi o di ver si da de, da Se na do ra 
Ma ri na Sil va (PT – AC). Mas ou tras au to ri -
da des do Go ver no, na área ”mais glo ba li -
zan te", lou vam o in te res se e o pro vá vel in -
gres so das mul ti na ci o na is dos re mé di os na
Ama zô nia. No vos me di ca men tos se rão pro -
du zi dos, di zem, e isso será bom para o
mun do e para nós. Em ter mos.

Os la bo ra tó ri os não pen sam no mun do 
quan do pa ten te i am suas mar cas. O SUS
gas ta mi lhões de dó la res pa gan do ro yal ti es
so bre me di ca men tos de uso con ti nu a do,
como os que são usa dos pe los por ta do res
do HIV. 

Se já hou ves se a lei de aces so, eles
po de ri am co me çar já, mas ob ser van do in -
ter di ções. Por exem plo, não pa ten te ar o que 
já é, para usar ex pres são que apre ci am,
”pro pri e da de in te lec tu al“ de ín di os e po pu la -
ções tra di ci o na is.

Sr. Pre si den te, pas so, ago ra, à le i tu ra do meu
pro nun ci a men to, ana li san do a si tu a ção da bi o in dús -
tria na Re gião Ama zô ni ca.

A pas sos lar gos, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te
pre pa ra ter re no para im plan tar o Pro bem da Ama zô -
nia, Pro gra ma Bra si le i ro de Eco lo gia Mo le cu lar para
o Uso Sus ten tá vel da Bi o di ver si da de da Ama zô nia.
Tra ta-se de um pro je to es tra té gi co do Go ver no FHC,
sob o pre tex to de con tri bu ir para o de sen vol vi men to
da bi o in dús tria na re gião. Con for me in for ma ções co -
lhi das jun to a téc ni cos am bi en ta lis tas, as in dús tri as li -
ga das ao ramo dos cos mé ti cos, per fu ma ri as e far ma -
cêu ti cos já en ga ta ram suas mar chas para uma con -
cor rên cia ra di cal na cor ri da por re cur sos ge né ti cos na 
re gião. 

Todo esse ce ná rio es ta ria per fe i to se não ti vés -
se mos a dis cu tir so bre as sun to de ur gen te re le vân cia
so bre a so bre vi vên cia e a so be ra nia dos bra si le i ros.
Sim, pois, quan do o Go ver no se apres sa em im ple -
men tar pla nos de ta ma nha im pli ca ção com o ga nho
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fá cil de ca pi tal e com a ex pa tri a ção ile gí ti ma do sa ber
na ti vo dos nos sos ín di os, a so ci e da de bra si le i ra deve
abrir os olhos para a com pre en são éti ca, eco nô mi ca e 
eco ló gi ca de toda a em pre i ta da bi o in dus tri al na Ama -
zô nia. 

Não se tra ta, aqui, em ab so lu to, de cri ti car a im -
ple men ta ção do Pro bem. Mas, ao con trá rio, tra ta-se
de ex tra ir-lhe um mí ni mo de ra ci o na li da de po lí ti ca
den tro de um ci po al de con tra di ções em que o Go ver -
no se vê me ti do. Se não, ve ja mos. Há pelo me nos
dois anos des de que o Exe cu ti vo re me teu ao Con -
gres so pro je to de lei re gu la men tan do o aces so a re -
cur sos ge né ti cos e suas ga ran ti as de pa ten te a men to
aos po vos in dí ge nas. no en tan to, a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, até hoje, não no me ou qua is quer de seus re -
pre sen tan tes para com por a co mis são es pe ci al que o
apre cie de vi da men te. Isso se tra duz nos me i os po lí ti -
cos como tí pi co en ga ve ta men to tá ci to. Ou seja, o Pa -
lá cio do Pla nal to não ace na com in te res se para uma
tra mi ta ção li ge i ra da ma té ria. 

Ora, se a tra du ção da pa ra li sia le gis la ti va do Go -
ver no em re la ção à bi o di ver si da de pode ser lida como 
cla ro de sin te res se no as sun to, como ex pli car, en tão,
o sú bi to en ca mi nha men to do Pro bem à sua re a li za -
ção ime di a ta? Te mos que aten tar, pri me i ra men te,
para o fato de que tal pro je to in te gra o pro gra ma de -
no mi na do ”Avan ça Bra sil“, con si de ra do peça vi tal
den tro da fi lo so fia de de sen vol vi men to do Go ver no
atu al. Por ou tro lado, pelo que a im pren sa co men ta,
em ano ele i to ral, há uma de ter mi na ção do Pa lá cio do
Pla nal to para que se in vis ta o má xi mo na ma te ri a li za -
ção dos pro je tos vin cu la dos ao ”Avan ça Bra sil“.

Com essa pre mis sa no ra ci o cí nio, não há como
fu gir a um sen ti men to de des con fi an ça com re la ção à
con cre ti za ção do Pro bem. Embo ra se re co nhe çam
as pec tos in dis cu ti vel men te pro gres sis tas em seu
con te ú do, como é o caso do com ba te à pi ra ta ria de
plan tas e co nhe ci men tos na ti vos, te me-se pe los atro -
pe los a que pos sa es tar su je i to sem o am pa ro de uma 
le gis la ção am bi en tal efe ti va. Na ver da de, re gis tra-se,
hoje, uma si tu a ção de ple no des man do, a fuga anu al
de cer ca de 20 mil ex tra tos da flo ra ama zô ni ca por for -
ça da pi ra ta ria. Re cen te men te, no Se mi ná rio so bre a
Ama zô nia e De fe sa Na ci o nal, o Mi nis tro do Meio
Ambi en te de cla rou que se pre su me que a Co mu ni da -
de Eu ro péia es te ja mo vi men tan do mais de US$1 bi -
lhão anu al men te em fun ção da bi o pi ra ta ria ama zô ni -
ca. Esse fato é la men tá vel e se agra va mais por não
ter ha vi do, até o mo men to, um con tro le de fi ni do das
au to ri da des bra si le i ras. Nes se con tex to, o Pro bem

po de ria cum prir uma mis são de tex to re gu la dor pro vi -
só rio, mas ine vi tá vel, con tra ver go nho sa si tu a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do
o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, a im ple men ta ção do
Pro bem se des do bra em cin co eta pas bá si cas, a sa -
ber: 1) im plan ta ção de sis te ma de co le ta de amos tras
de ele men tos de bi o di ver si da de; 2) im plan ta ção de
sis te ma de iden ti fi ca ção de prin cí pi os ati vos e de pro -
du tos de ri va dos de in te res se co mer ci al; 3) im plan ta -
ção de sis te ma de ab sor ção, de sen vol vi men to e
trans fe rên cia de tec no lo gi as para ex tra ção, pu ri fi ca -
ção, en va sa men to e cer ti fi ca ção de qua li da de de pro -
du tos; 4) im plan ta ção de sis te ma de do mes ti ca ção e
mul ti pli ca ção de es pé ci es de in te res se co mer ci al; 5)
for ma li za ção de di ver sas mo da li da des de par ce ri as.

Se gun do seus ide a li za do res, o foco de atu a ção
do Pro bem se con cen tra ria na ob ten ção de pro du tos
in dus tri a li za dos de alto va lor agre ga do e com po ten ci -
al de mer ca do. Isso en vol ve ria, evi den te men te, o em -
pre go in ten si vo de tec no lo gi as avan ça das e apro pri a -
das para o uso e a con ser va ção da bi o di ver si da de.
Pres su põe-se, igual men te, que o de sen vol vi men to
de bi o pro du tos de alto va lor agre ga do tem po ten ci al
para am pli ar a di ver si fi ca ção da es tru tu ra pro du ti va
da Ama zô nia bra si le i ra, para ge rar em pre go e ren da
para in du zir prá ti cas de cul ti vo, ma ne jo e uso ra ci o nal
de pro du tos flo res ta is não-madeireiros.

To da via – re pi to mais uma vez –, toda essa ra ci -
o na li da de pro gra má ti ca se pres ta a uma em pre i ta da
in dus tri al em gran de es ca la, sem, no en tan to, le var
em pré via con si de ra ção ques tões im pres cin dí ve is,
en vol ven do a re gu la men ta ção do aces so aos re cur -
sos ge né ti cos e a ques tão da pro pri e da de in te lec tu al.
Isso se faz ain da mais pre men te em nos sa con tem po -
ra ne i da de, na me di da em que se ad mi te que exis ta,
no bi li o ná rio mer ca do in ter na ci o nal das dro gas lí ci tas, 
um es go ta men to das fór mu las quí mi cas sin te ti za das.
Não é à toa, por tan to, que as gi gan tes mul ti na ci o na is
da in dús tria far ma cêu ti ca de mons tram ver da de i ro al -
vo ro ça men to com a pers pec ti va de ins ta la ção de la -
bo ra tó ri os na Ama zô nia. 

Pelo me nos três gi gan tes da área far ma cêu ti ca,
a bri tâ ni ca Gla xo Well co me, a su í ça No var tis e a nor -
te-americana Merck, não es con dem in te res ses e am -
bi ções em implan tar la bo ra tó ri os na Ama zô nia o quan -
to an tes. Eles têm cons ciên cia de que o mon tan te de
in ves ti men to no se tor vai gi rar em tor no de US$250 a
US$400 mi lhões, o que, de sa í da, tira da con cor rên cia
qual quer na ni co na ci o nal com pre ten sões de mí ni ma
lu cra ti vi da de. E mais: eles sa bem que, ape sar da len ti -
dão do pro ces so de des co ber ta de no vas dro gas, com
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base no ma pe a men to ge né ti co de mi cro or ga nis mos
ama zô ni cos, o re tor no fi nan ce i ro não fica aquém da fa -
i xa de US$1 bi lhão. As na ci o na is Bi o sin té ti ca, Eu ro far -
ma, Val lé e Aché dis pu tam mo des ta fa i xa do merca do,
des pro vi das de ex pres si va eu fo ria. 

Do lado do se tor de cos mé ti cos e per fu ma ria,
três ou tras gran des mul ti na ci o na is des per tam para o
ne gó cio na Ama zô nia, na ex pec ta ti va de se va le rem
dos re cur sos bi o ló gi cos para fins de ex plo ra ção de
no vos pro du tos aro má ti cos. A Hen kel, a Proc ter &
Gam ble e a Body Shopp en ca be çam a lis ta das bi o in -
dús tri as já con tra ta das para usu fru í rem dos be ne fí ci -
os do Pro bem. As na ci o na is O Bo ti cá rio, Na tu ra, Ma -
ga na e Ama zon Ervas igual men te se es for çam em
abo ca nhar o que res ta rá do mer ca do de em be le za -
men to.

Ape sar de toda essa en gre na gem em mo vi men -
to, in sis to na tese de que va le ria mais a pena ao Bra sil 
ver apro va da uma le gis la ção am bi en ta lis ta mais
abran gen te. Nes se sen ti do, uma agen da ma du ra que
re gu la men te o aces so aos re cur sos ge né ti cos con sis -
ti ria, an tes de tudo, na de fi ni ção de uso sus ten tá vel,
so be ra nia, pro pri e da de, ques tões con tra tu a is, re tri -
bu i ção mo ne tá ria e não-monetária, trans fe rên cia e fi -
xa ção de tec no lo gia e, por fim, pro te ção do co nhe ci -
men to in dí ge na. Di ver sos se to res po lí ti cos, aca dê mi -
cos, eco nô mi cos, de or ga ni za ções e de co mu ni da -
des, aqui e em todo o mun do, de bru çam-se so bre
essa pa u ta na bus ca de uma dis ci pli na pú bli ca obri ga -
tó ria e efi caz para tais ques tões.

As pro pos tas le gis la ti vas no Bra sil so bre a ques -
tão dos di re i tos das po pu la ções in dí ge nas e co mu ni -
da des tra di ci o na is an dam a pas sos de tar ta ru ga. Nes -
te exa to mo men to, há três pro je tos de lei tra mi tan do
pe los cor re do res do Con gres so Na ci o nal. O pri me i ro
é de ini ci a ti va do Se na do e con ta com a au to ria da Se -
na do ra Ma ri na Sil va e com subs ti tu ti vo do Se na dor
Osmar Dias, que foi apro va do no Se na do Fe de ral em
no vem bro de 1998. 

Nes se mes mo ano, em ju nho, o De pu ta do Ja -
ques Wag ner apre sen tou, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, um pro je to de lei so bre aces so, qua se idên ti co
ao pro je to do Se na do, e que ti nha ba si ca men te o ob -
je ti vo de ace le rar o pro ces so po lí ti co na que la Casa.
Além dis so, o De pu ta do apro ve i tou a opor tu ni da de
para in tro du zir al gu mas mo di fi ca ções su ge ri das por
or ga ni za ções não-governamentais, não ace i tas no
subs ti tu ti vo do Se na dor Osmar Dias, re la ti vas à pro -
pri e da de dos re cur sos ge né ti cos e ao pa pel das co -
mu ni da des in dí ge nas na con ces são do aces so.

Dois me ses de po is, o Po der Exe cu ti vo fi nal -
men te apre sen tou o seu pro je to, após vá ri os anos de
dis cus sões fe cha das no âm bi to do Gru po Inter mi nis -
te ri al de Aces so a Re cur sos Ge né ti cos. A prin ci pal di -
fe ren ça da pro po si ção go ver na men tal re si de na ra di -
ca li da de da pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que
ins ti tui o pa tri mô nio ge né ti co como bem da União, na
sim pli fi ca ção do pro ces so de con ces são e na res tri -
ção aos di re i tos das co mu ni da des tra di ci o na is.

Os três pro je tos es tão na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, onde a cri a ção de uma co mis são es pe ci al para
apre ci a ção de les em con jun to foi apro va da, mas ain -
da aguar da en trar em fun ci o na men to. Não ca su al -
men te, po rém, até o iní cio de 2000, os par ti dos po lí ti -
cos ain da não ha vi am no me a do seus re pre sen tan tes
para com por a co mis são. Re gi men tal men te, ca be rá
ao pro je to do Se na do ocu par a po si ção de tex to pa râ -
me tro, por já ter sido apro va do em umas das Ca sas.
Tra ta-se ape nas de uma pri o ri da de re gi men tal, não
sig ni fi can do qual quer pre va lên cia des se tex to. Se -
gun do con sul to res da área, a ten dên cia mais pro vá -
vel é que se pro du za uma quar ta ver são, a par tir da so -
lu ção das prin ci pa is con tro vér si as que aca ba mos de ci -
tar.

Qual o pro pó si to do Go ver no em atro pe lar a tra -
mi ta ção dos pro je tos no Con gres so se não para im -
por, sem dis cus são, a sua vi são dis cri ci o ná ria so bre a 
ma té ria? Pois, se hou ves se uma de mons tra ção mais
sé ria de so be ra nia e au to de ter mi na ção so bre a ins ta -
la ção da bi o in dús tria na Ama zô nia, te nho con vic ção
de que os es for ços da Si tu a ção te ri am sido so ma dos
com os da Opo si ção num rit mo bem mais ace le ra do e
pro du ti vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do pon to
de vis ta da pro te ção às pa ten tes re la ti vas ao co nhe ci -
men to acu mu la do por nos sos ín di os e ca bo clos, o
Bra sil pa re ce fin gir ig no rar o con te ú do de sua pró pria
le gis la ção. Assim, por exem plo, a Re so lu ção nº 196,
de 1996, do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, que tra ta
da re gu la men ta ção da bi oé ti ca na pes qui sa mé di ca,
traz um ca pí tu lo de no mi na do ”Con sen ti men to Li vre e
Escla re ci do“, que de ta lha com ri go res os pro ce di -
men tos para o as sen ti men to pré vio de co mu ni da des
tra di ci o na is en vol vi das em in ves ti ga ções ci en tí fi cas.
Des tar te, ape sar de ain da não con sa gra do no tex to
da Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca em si, o
prin cí pio do con sen ti men to pré vio in for ma do das co -
mu ni da des tra di ci o na is já se fir ma como bá si co no re -
gi me da bi o di ver si da de para esse as pec to.

A ex plo ra ção in dus tri al da bi o di ver si da de para
fins eco nô mi cos não traz ne nhu ma no vi da de no ce -
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ná rio ama zô ni co, se le var mos em con ta sua apli ca -
ção em pe que na es ca la. Na re ser va ex tra ti vis ta de
Ca ja ri, Ron dô nia, a pró pria WWF já ha via anun ci a do,
em 1997, a ina u gu ra ção de uma fá bri ca de be ne fi ci a -
men to de pal mi to de açaí in na tu ra. O pro je to vi sa va
ao de sen vol vi men to pro du ti vo por meio do uso sus -
ten tá vel de aça i za is, re pre sen tan do a im ple men ta ção 
de um mo de lo bem su ce di do de re ser va ex tra ti vis ta.

Se gun do os téc ni cos da WWF, a meta de cur to
pra zo se en qua dra den tro do de sen vol vi men to de op -
ções de ma ne jo sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is,
com o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal das co o pe ra ti vas
me di an te tre i na men to em or ga ni za ção co mu ni tá ria e
em ge ren ci a men to da qua li da de do pro du to. Bem se
vê que a con cep ção de ex plo ra ção in dus tri al dos re -
cur sos na tu ra is ga nha sig ni fi ca do hu ma na men te
mais rico quan do pla ne ja do e ge ren ci a do por in te res -
ses ou tros que o lu cro, a pro du ti vi da de e a ex tor são.

E é jus ta men te por isso, di an te de mo de los tão
dís pa res de ex plo ra ção in dus tri al na Ama zô nia, que o 
anún cio do Pro bem soa como pro je to algo con fu so.
Se, de fato, o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so es ti ves se em pe nha do em um pro je to
ide al e de mo cra ti ca men te for mu la do, te ria apos ta do
suas fi chas po lí ti cas na que le apre sen ta do pela Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que tra duz com mu i to mais le gi ti mi -
da de e ver da de o in te res se e a so be ra nia do povo
ama zô ni co e bra si le i ro.

O PLS nº 306/95, de au to ria da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, deve ser a bús so la a ori en tar uma dis cus são
so bre a im ple men ta ção, ou não, de um pólo bi o in dus -
tri al na Ama zô nia. Sem dú vi da, so bre a abran gên cia
de aces so a re cur so ge né ti co, sua am pli tu de con tem -
pla des de a in clu são de pro du tos de ri va dos e cul ti vos
agrí co las se mi do mes ti ca dos até co nhe ci men tos tra -
di ci o na is de nos sos in dí ge nas e de suas co mu ni da -
des. Mais que isso, es ta be le ce a ins ta u ra ção do prin -
cí pio do con sen ti men to pré vio in for ma do. Sua du ra -
ção é im pres cri tí vel e ina li e ná vel. Esti pu la tam bém
que a pro pri e da de dos re cur sos ge né ti cos ad qui re es -
ta tu to de bem pú bli co de uso es pe ci al pela Na ção
bra si le i ra.

Igual men te, para in gres so em ter ras in dí ge nas,
sua au to ri za ção vai de pen der de pa re cer dos ór gãos
com pe ten tes e con sen ti men to pré vio in for ma do da
co mu ni da de. A pro pó si to da com pen sa ção nos con -
tra tos so bre co nhe ci men tos tra di ci o na is e so bre re -
cur sos ge né ti cos, o pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va
pre vê par ti ci pa ção jus ta e eqüi ta ti va nos be ne fí ci os,
na for ma de bens e ser vi ços, pro pri e da de in te lec tu al
e di nhe i ro, en tre ou tros. Por fim, fixa a pro i bi ção de

pa ten te a men to de pro du tos re la ti vos ao co nhe ci men -
to tra di ci o nal, se o aces so não hou ver sido re a li za do
em con for mi da de com a lei.

Por úl ti mo, dos pa í ses da Amé ri ca La ti na cujo
avan ço ju rí di co na área de ex plo ra ção in dus tri al da bi -
o di ver si da de se afi gu ra em ble má ti co, des ta ca-se a
po si ção da Cos ta Rica. Em pri me i ro lu gar, a de no mi -
na da Lei da Bi o di ver si da de na que le país já con ta com 
al guns anos de vi gên cia. Lá, pre vê em-se dis po si ti vos
so bre o con sen ti men to pré vio in for ma do das au to ri -
da des in dí ge nas e so bre o re co nhe ci men to do di re i to
de as co mu ni da des lo ca is e in dí ge nas se opo rem ao
aces so a seus re cur sos. Em se gui da, o Esta do re co -
nhe ce e pro te ge ex pres sa men te, sob o nome de di re i -
tos in te lec tu a is co mu ni tá ri os sui ge ne ris , as prá ti cas
e ino va ções das co mu ni da des in dí ge nas e lo ca is re -
la ci o na das com a bi o di ver si da de. Além dis so, cria um
re gis tro vo lun tá rio dos di re i tos in te lec tu a is co mu ni tá -
ri os. Por fim, de ve rá ser de fi ni do um pro ces so par ti ci -
pa ti vo com as co mu ni da des in dí ge nas e cam pe si nas, 
para de ter mi nar a na tu re za, o al can ce e os re qui si tos
des ses di re i tos para sua nor ma ti za ção de fi ni ti va.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa li en -
tar a fal ta de co e rên cia, ou de um di re ci o na men to ide -
al, do Exe cu ti vo, quan do o as sun to ver sa so bre o
meio am bi en te e a bi o di ver si da de. Com a im ple men -
ta ção do Pro bem, ates tam-se os pa ra do xos a que os
ei xos pro gra má ti cos do Go ver no es tão su je i tos. Por
mais bem-intencionado que seja, tal pro je to so men te
po de rá cum prir seus ob je ti vos eco nô mi cos, po lí ti cos
e éti cos na Ama zô nia, se o Bra sil apro var, em re gi me
de ur gên cia, uma le gis la ção am bi en ta lis ta que dê
con ta dos frá ge is pro ble mas que cer cam o aces s o
aos re cur sos ge né ti cos e o di re i to de pro pri e da de in -
te lec tu al aos po vos in dí ge nas.

Con cluo, Sr. Pre si den te, lem bran do que este
as sun to é de re le vân cia ím par, uma vez que pre ten -
de mos seja a Ama zô nia o fu tu ro des te País e um ins -
tru men to im por tan te de ele va ção da per so na li da de
do Bra sil in ter na ci o nal men te. Vejo a Ama zô nia como
o di a man te ver de do pró xi mo mi lê nio, como um cor re -
dor para o Ter ce i ro Mi lê nio em nos so País. 

Infe liz men te, a in sen si bi li da de e a le tar gia dos
ges to res do Esta do na ci o nal têm-nos co lo ca do em
uma si tu a ção di fí cil. Nes se mo men to, sete gran des
em pre sas trans na ci o na is já fin ca ram ou es tão na imi -
nên cia de fin car seus ten tá cu los na re gião ama zô ni -
ca, ame a çan do, mais uma vez, a tão so nha da, al me -
ja da e de fen di da so be ra nia na ci o nal. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na,
por per mu ta com o Se na dor La u ro Cam pos.

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, pri me i -
ro, agra de ço ao meu que ri do com pa nhe i ro La u ro
Cam pos pela opor tu ni da de de fa lar em seu lu gar. 

Qu e ro re pu di ar, ve e men te men te, em nome de
to dos os Par la men ta res do PT e do PDT, a tru cu lên cia 
ocor ri da na ma ni fes ta ção dos ser vi do res pú bli cos, em 
São Pa u lo. Hou ve mu i tas ví ti mas, o que mos tra o es -
ta do de guer ra ci vil que há no País. Sa be-se que há
fa ve las ocu pa das, além de di ver sas ou tras for mas de
vi o lên cia que es tão sen do apre sen ta das. 

A tru cu lên cia ve ri fi ca da on tem em São Pa u lo
nada mais é do que a con se qüên cia de al gu mas ou -
tras co i sas que vêm acon te cen do. Sa be mos que o
Esta do de di re i to é gol pe a do, a Cons ti tu i ção é ras ga -
da – sim, por que im pe di ram que mi li tan tes se ma ni -
fes tas sem -, a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal é uti li za da
para re sol ver con fli to agrá rio, for ças po li ci a is lo ca is
são es ti mu la das a agir com igual bru ta li da de e co var -
dia Por tan to, vai aqui o nos so pro tes to.

Sr. Pre si den te, fa la rei ra pi da men te, por que não
dis po nho de mu i to tem po, so bre al gu mas de cla ra -
ções do Pre si den te da Re pú bli ca e suas con se qüên -
ci as di re tas, como os cor tes que fo ram fe i tos no Orça -
men to on tem.

Meu que ri do com pa nhe i ro, Se na dor La u ro
Cam pos, o Pre si den te da Re pú bli ca dis se que a dis -
tri bu i ção de ren da é tão di fí cil no ca pi ta lis mo, que dá
ar re pio. Afir mou tam bém que a ba ta lha cen tral con tra
a de si gual da de é o in ves ti men to na edu ca ção e a de -
mo cra ti za ção do aces so à in for ma ção.

Ao mes mo tem po em que a im pren sa pu bli ca
es sas de cla ra ções ma ra vi lho sas do Pre si den te da
Re pú bli ca e do Mi nis tro Pe dro Ma lan, Sua Exce lên cia 
faz al guns cor tes no Orça men to. Há mu i to tem po,
nes te Ple ná rio, toda a Ban ca da de Opo si ção vem de -
nun ci an do as con tra di ções do Go ver no Fe de ral –
usa mos um ter mo mais ci vi li za do, por que es sas con -
tra di ções, de fato, di an te das de cla ra ções, de mons -
tram a de ma go gia do Go ver no Fe de ral, prin ci pal men -
te do Pre si den te da Re pú bli ca, quan do tra ta das áre -
as so ci a is. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem vi -
ven ci a mos a cons ta ta ção de que o pro ces so de ela -
bo ra ção do Orça men to pú bli co des te País não é mais
uma fic ção con tá bil, como di zía mos; hoje, é uma fa lá -
cia. Com mu i ta cla re za, lem bro-me de de ter mi na dos

de ba tes que acon te ce ram nes ta Casa em re la ção ao
Orça men to. Espe ci al men te, lem bro-me de quan do
hou ve a ne ces si da de de se apro var, nes ta Casa, em
rit mo mais do que rá pi do, mais uma da que las ope ra -
ções de cré di to de qua tro bi lhões, sob a jus ti fi ca ti va
de ma gó gi ca de que eram para im ple men tar ações na
rede de pro te ção so ci al e que o di nhe i ro nem se quer
po dia ser trans for ma do em mo e da cor ren te. Era um
em prés ti mo para que dó la res fos sem de i xa dos em
ca i xa para pa gar os ju ros e ser vi ços da dí vi da.

Qu an do qui se mos es ta be le cer, na re so lu ção
que se ria apro va da para a ope ra ção de cré di to, a con -
di ção de que o Go ver no in ves tis se em re a is o mon -
tan te cor res pon den te, mu i tos Par la men ta res da base
de sus ten ta ção do Go ver no, in clu si ve o Lí der, dis se -
ram: ”É para isso que exis te o Orça men to. O Orça -
men to é a au to no mia do Con gres so Na ci o nal; não po -
de mos abrir mão de fa zê-lo“. 

Nós fi ze mos o Orça men to. Apro va mos na Co -
mis são de Assun tos So ci a is não uma emen da mi nha,
mas de toda a Co mis são, para o com ba te ao tra ba lho
in fan til. Vá ri as emen das im por tan tís si mas para a área 
de pro te ção so ci al fo ram apro va das. E o Go ver no
está re a li zan do um cor te de mais de sete bi lhões, pra -
ti ca men te, dois bi lhões da área so ci al. 

Ve jam V. Exªs a de ma go gia. Na pró xi ma se ma -
na, es ta re mos vo tan do, em se gun do tur no, o Fun do
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, que dis se ram 
que se ria de qua tro bi lhões; de fato, não são qua tro
bi lhões, por que 40% do di nhe i ro só vão apa re cer no
Fun do a par tir de 2001, por se tra tar ape nas de pa -
péis, tí tu los. Então, já não se têm os qua tro bi lhões. E, 
ago ra, o Go ver no pra ti ca men te tira dois bi lhões das
áre as da sa ú de, edu ca ção, pre vi dên cia e as sis tên cia
so ci al, por tan to, de áre as di re ta men te re la ci o na das
com as ações do com ba te à po bre za, com as ações
que vi sam mi ni mi zar os efe i tos per ver sos da po bre za. 

Hou ve de cla ra ções ofi ci a is so bre o as sun to.
Exis te algo mais ir ri tan te do que uma de cla ra ção ofi ci -
al do Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Fa zen da
di zen do: ”Os cor tes na área so ci al ocor re ram por que
es tes Mi nis té ri os acu mu la ram gas tos ex tre ma men te
ele va dos?“ 

Ora, como dis se, tí nha mos qua tro bi lhões para
o com ba te à po bre za. De po is, me nos dois bi lhões, ti -
ra dos das áre as que se re la ci o nam com a po bre za.
No en tan to, só no pri me i ro tri mes tre des te ano, mais
de vin te bi lhões para pa gar os ju ros e os ser vi ços da
dí vi da, ou seja, para con ti nu ar fi nan ci an do a agi o ta -
gem in ter na ci o nal. E por que to dos es ses cor tes, Sr.
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Pre si den te? Para a cons tru ção do su pe rá vit pri má rio,
para aten der ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, para, 
mais uma vez, o Bra sil as su mir a sua sín dro me de
sen za la bran ca e man sa, que se ajo e lha co var de -
men te pe ran te o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

Tra ta-se de um su pe rá vit pri má rio cri mi no so –
como foi no ano pas sa do -, por que, quan do se tira di -
nhe i ro da área so ci al, mes mo que de po is se pos sa
res ti tu ir qual quer co i sa, uma cri an ça mor re se não ti -
ver as sis tên cia à sa ú de, ou tem a mão de ce pa da no
ca na vi al se não con tar com um pro gra ma de ren da
mí ni ma ou de bol sa-escola. Re pi to: su pe rá vit pri má rio 
às cus tas de cor tes nos gas tos so ci a is é cri me, por -
que a vida não se re com põe, a vida não se re cons ti -
tui, as fa mí li as jo ga das no ca mi nho das dro gas ou da
mar gi na li da de, como úl ti mo re fú gio, não se re in te -
gram à so ci e da de. 

Se na dor Jef fer son Pé res, sabe o que me dá
mais an gús tia? É olhar um país des te ta ma nho, de di -
men sões con ti nen ta is, com gi gan tes co po ten ci al de
re cur sos hí dri cos, com gran de bi o di ver si da de, com
imen sa po pu la ção, com um enor me mer ca do in ter no
de mas sas, um país que é o ma i or país da Amé ri ca
La ti na, que po de ria me xer, sim, nes sa nova or dem
eco nô mi ca in ter na ci o nal, um país que, e so men te ele, 
pode aglu ti nar to dos os ou tros pa í ses – não faz nada;
ajo e lha-se co var de men te! 

Sabe o que é mais ver go nho so para to dos nós?
É olhar Cuba, uma ilho ta in sig ni fi can te, per di da no
meio do mar, so zi nha, ab so lu ta men te iso la da do
mun do, pres si o na da pela ma i or po tên cia do glo bo ter -
res tre, e con ta tar que Cuba não se do bra, não se cur -
va, não se ajo e lha co var de men te. E, no en tan to, este
gi gan te cha ma do Bra sil a todo mo men to ma ni fes ta
essa sín dro me de sen za la, tão des res pe i to sa para
este povo ge ne ro so e ma ra vi lho so, que é o povo bra -
si le i ro, Sr. Pre si den te. 

Me nos pre za ram o tra ba lho de re vi são da pro -
pos ta, me nos pre za ram tam bém as emen das ofe re ci -
das. A ati tu de do Go ver no nada mais de mons tra do
que a fal si da de na tal da li tur gia da ela bo ra ção do
Orça men to. Tal vez fos se até me lhor apre sen tar logo
uma PEC me di an te a qual se de ter mi ne que não va -
mos mais ela bo rar o Orça men to. Nós, do Blo co da
Opo si ção, es ta mos pla ne jan do uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que tor ne obri ga tó ria a exe cu -
ção or ça men tá ria. E de ve mos le var em con ta que em
ne nhum dis po si ti vo a Cons ti tu i ção diz que não é obri -
ga tó ria essa exe cu ção. Ao con trá rio, o art. 85 da
Cons ti tu i ção de ter mi na que é cri me de res pon sa bi li -
da de não cum prir a Lei Orça men tá ria. Nós, da Opo si -

ção – PT e PDT – es ta mos tra ba lhan do em uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que dis po nha so bre
essa obri ga to ri e da de, em bo ra em lu gar al gum es te ja
es cri to que não seja obri ga tó ria a exe cu ção.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mi -
te-me, V. Exª, um apar te? 

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor La u ro Cam pos, e 
de po is ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Se na do ra He lo i sa He le na, quem pode fi car qui e to di -
an te de uma ex po si ção fe i ta com a cla re za, com a ve -
e mên cia, com a cla ri vi dên cia e o en tu si as mo que V.
Exª ma ni fes ta, ao cri ti car essa po si ção do Go ver no,
ini ci an do pela as ser ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
se gun do a qual ca u sa ar re pio à Sua Ma jes ta de o fato
de se fa lar em dis tri bu i ção de ren da? Sua Exce lên cia
es cre veu, em um de seus li vros, na que le tem po em
que pen sa va – por que hoje a ca be ça, que ape nas
obe de ce, não pre ci sa pen sar, já ab di cou do co gi to,
ergo sum  há mu i to tem po, não é mais, não pen s a
mais; não co gi ta, logo não é -: ”O ca pi ta lis mo des trói,
nas guer ras ou no so ci al, o seu ex ce den te“. Escre veu
isso no tem po em que era par ti dá rio de uma te o ria do
ex ce den te, que dois au to res nor te-americanos de es -
quer da abra ça vam. Então, o que ve mos é que Sua
Exce lên cia pelo me nos con ti nua fiel a al guns pon tos
de vis ta an ti gos. Pre fe re que i mar. Para Sua Exce lên -
cia, a apli ca ção no so ci al é uma que i ma de ex ce den te 
igual à da guer ra. Pre fe re que i mar no FMI, en tre gan -
do-lhe os nos sos re cur sos ao FMI, do que re al men te
ten tar mi no rar a si tu a ção da que les que de fato pre ci -
sam. Uma vez que não se pode dis tri bu ir a ren da, de -
vem-se dis tri bu ir pelo me nos os re cur sos, e os re cur -
sos or ça men tá ri os. No en tan to, faz o con trá rio: além
de con cen trar a ren da, faz isso que V. Exª aca ba de
de mons trar com os re cur sos or ça men tá ri os. Re al -
men te, o mo de lo se gui do por este Go ver no é um mo -
de lo en ver go nha do de um Go ver no com pou ca ver -
go nha. O con ti nen te afri ca no, cuja dí vi da ex ter na
atin ge a US$350 bi lhões, foi com ple ta men te des tru í -
do. Esse é o nos so mo de lo. Ca mi nha mos para a afri -
ca ni za ção do Bra sil. Por ou tro lado, Sua Exce lên cia,
que quer em pla car o seu ter ce i ro man da to, tem como
mo de lo o Peru, ou seja, o Fu ji mo ri. É um Go ver no que 
toma os dois pi o res exem plos do glo bo para se guir: o
exem plo do di ta dor Fu ji mo ri – quer ser o ”Fu ji nan do“,
com o ter ce i ro man da to – e o mo de lo afri ca no, onde o
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FMI des tru iu com ple ta men te tudo. Obri ga do, Se na -
do ra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço a V. Exª pelo apar -
te. Sei que o Se na dor Jef fer son Pé res tam bém pe diu
um apar te, mas, em fun ção do ho rá rio do meu vôo,
não será pos sí vel con ce der. Já con ver sei S. Exª, que, 
como sa be mos, com par ti lha in te i ra men te des sas pre -
o cu pa ções.

Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, Se na dor Jef fer son Pé res, na re for ma
agrá ria, hou ve cor tes de R$53 mi lhões; na Lei de Se -
gu ran ça Na ci o nal, R$53 mi lhões; na Edu ca ção, R$56 
mi lhões; na Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, R$326
mi lhões e na Sa ú de, Se na dor Tião Vi a na, R$863 mi -
lhões em cor tes. Ao mes mo tem po, de i xa-se nos co -
fres do Go ver no, R$1.1 bi lhão de re cur sos cujo des ti -
no, con tra ri an do a pró pria Cons ti tu i ção, não sa be -
mos. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, o que nos res ta ape -
nas é o jus es per ni an di, por que um dia o povo bra si -
le i ro po de rá to mar al gu ma me di da con tra isso.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor La u ro Cam pos,
por per mu ta com a Se na do ra He lo i sa He le na.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em mais de
cin co anos de cum pri men to do meu man da to, ape nas 
uma vez to quei ra pi da men te em ques tões ”pa ro qui a -
is“, lo ca is. 

As pes so as en tram em re la ções so ci a is in de -
pen den te men te de sua von ta de. Ao con trá rio do que
afir mam os ne o li be ra is, as nos sas es co lhas são mu i to 
li mi ta das. Como um tra ba lha dor as sa la ri a do, que ga -
nha R$151,00 por mês, pode, por exem plo, es co lher
com prar um car ro se o seu sa lá rio não dá para pa gar
a ga so li na? Isso não se es co lhe. O nos so li mi te de es -
co lha é in sig ni fi can te. Ve mos o exem plo do Bra sil, do
con ti nen te afri ca no  rico, po de ro so, che io de ri que zas
na tu ra is  e nós, nes sa in ser ção in ter na ci o nal, que nos 
achin ca lha, que nos em po bre ce e que nos avil ta.
Assim, não fa ze mos nos sas es co lhas se não den tro
de es tre i tos li mi tes im pos tos pela nos sa in ser ção so -
ci al, pela es tra ti fi ca ção so ci al, pela di vi são de clas se,
pela di vi são in ter na ci o nal do mun do, do po der no
mun do, do sa ber no mun do, do co mer no mun do.
Tudo está di vi di do, e essa di vi são tem re al men te uma
cola, uma du re za, há di fi cul da des mu i to gran des para
a mu dan ça des sas es tru tu ras per ver sas, des sa dis tri -

bu i ção in ter na in ter na ci o nal do ca pi tal, do sa ber, do
po der etc. 

Qu an do fui ele i to Se na dor  ele i to pela se gun da
vez e con se gui to mar a pri me i ra pos se , não pude
exer cer na ple ni tu de o meu man da to por que a mi nha
pos tu ra já há dé ca das é de crí ti ca ao ne o li be ra lis mo,
mo vi men to que se ini ci ou em três pa í ses da Eu ro pa –
Áus tria, Su í ça, em La u san ne, e na Ingla ter ra , em
1873. E é novo, res sur ge ago ra. O ne o li be ra lis mo sai
do seu tú mu lo como algo novo. Por isso sem pre cha -
mei de neo-neoliberalismo, por que o ne o li be ra lis mo é 
de 1873. Entrou em cri se em 1929. 

Ago ra, o ca pi ta lis mo, di an te da cri se, da di nâ mi -
ca key ne si a na, não ten do para onde ir, sa ben do que
está nos seus es ter to res fi na is, re sol ve res sus ci tar o
ne o li be ra lis mo. E os Srs. Fri ed man e Ha yek ini ci am
esse de sen ter ro em me a dos dos anos 40.

Pois bem: es tou di zen do que o pro fes sor Cris to -
vam Bu ar que, ex-governador, é um ne o li be ral. Ado -
tou uma sim bi o se mu i to gran de com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Ado tou aqui no Dis tri to
Fe de ral me di das de en xu ga men to; me di das, ob vi a -
men te, con di ci o na das e im pos tas por essa or dem ne -
o li be ral à qual me opu nha e con ti nu a rei a me opor. 

De modo que, en tão, tor nei-me um ele men to in -
cô mo do, e du ran te 4 anos, como úni co Se na dor de
Opo si ção do Dis tri to Fe de ral, só es ti ve com S. Exª o
Go ver na dor de Bra sí lia três ve zes. Na quar ta vez, foi
para di zer a S. Exª que, não me con for man do nem
com meu si lên cio, nem com gran de par te da qui lo que
re a li za va em seu Go ver no, eu se ria um ”an ti can di da -
to“. Isso para po der di zer a S. Exª nos nos sos de ba tes 
qual era o meu pon to de vis ta e po der ex por as mi -
nhas opo si ções, as mi nhas crí ti cas que não ti ve ram
es pa ço an tes. Assim, não es co lhi em gran de par te o
con te ú do do meu man da to, da mi nha fala e do meu
si lên cio. Então, eu me acos tu mei a di ri gir a mi nha pre -
o cu pa ção ma i or para a es fe ra fe de ral e para as re la -
ções in ter na ci o na is, a dí vi da ex ter na etc, de i xan do de 
lado as ques tões ”pa ro qui a is“.

Ago ra, en tre tan to, não pos so con ti nu ar a man ter 
essa pos tu ra. Re al men te não vo tei no Go ver na dor
Cris to vam Bu ar que, a não ser na sua ele i ção ini ci al.
Qu an to à sua re e le i ção, não po dia vo tar nele, pois
sou con tra a re e le i ção sem de sin com pa ti bi li za ção e
con tra o ne o li be ra lis mo. E nele não vo tei. 

E não gos to de guar dar se gre do. Por fa vor,
quem ti ver se gre do não me con te. Não sei guar dar
se gre do, não gos to de se gre dos. Não te nho ima gi na -
ção, não sou um ro man cis ta, não con si go ima gi nar
co i sas. De modo que não con si go in ven tar ver sões di -

310 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO   2000



fe ren tes. O Pre si den te da Re pú bli ca já afir mou três
ve zes que é men ti ro so. Não con si go men tir por que
não te nho ima gi na ção, não te nho in te li gên cia su fi ci -
en te para cri ar uma ver são di fe ren te da que la real sem 
er ros, sem dis cre pân cia, sem in con gruên ci as, sem
que as mi nhas men ti ras ti ves sem per nas cur tís si mas. 
Então não sei men tir. Mi nha mãe sem pre me di zia
isso. Nem na que la fase em que as cri an ças men tem,
eu não men tia. Sou bur ro há mu i to tem po. Não sei
men tir. Esse é um dos ates ta dos da mi nha bur ri ce.

Ago ra, in fe liz men te, se gun do um di ta do mi ne i -
ro: ”de po is de mim virá quem de mim bom fará“, veio o 
Sr. Ro riz. E veio, tra zen do até sa u da des do Go ver no
do Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, do qual dis cor dei o
tem po todo.

O Sr. Ro riz veio e trou xe con si go os seus as ses -
so res. Algo la men tá vel ocor re em Bra sí lia: al guns
pon tos po si ti vos que to dos nós vis lum brá va mos e
per ce be mos no go ver no do Pro fes sor Cris to vam –
es ses pou cos pon tos in so fis ma vel men te po si ti vos –
ago ra es tão sen do des tru í dos sis te ma ti ca men te pelo
Go ver no Ro riz.

O Sr. Go ver na dor Jo a quim Do min gos Ro riz é
ain da um pro du to da di ta du ra mi li tar. Qu an do ele foi
im plan ta do no Dis tri to Fe de ral, por dois anos, num
man da to tam pão, ele não foi ele i to, foi in di ca do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e, por tan to, as su miu com os
mes mos cri té ri os, as mes mas nor mas e a mes ma le -
gis la ção que pre si di am a di ta du ra. Ele é a úl ti ma flor – 
não do La cio – mas a úl ti ma flor da di ta du ra, sem dú -
vi da al gu ma. E, a par tir de en tão, usan do os seus re -
la ci o na men tos com os go ver nos fe de ra is, pôde fin car
a sua bar ra ca no Dis tri to Fe de ral e aqui per ma ne cer e 
vol tar ele i to, para in fe li ci da de do povo do Dis tri to Fe -
de ral.

Fiz uma pe que na lis ta, um re su mo, das con tra -
ven ções, dos cri mes, dos des li zes e dos en ga nos co -
me ti dos pelo Go ver no Jo a quim Ro riz. Como não pre -
ten do ci tar ou tras fi gu ras des se Go ver no, devo ape -
nas fa zer um hi a to para di zer que tam bém o Vi -
ce-Governador do Dis tri to Fe de ral me re ce re pa ros
em seu com por ta men to e em suas ati tu des – e não
que ro es ten der essa ob ser va ção a seu fi lho, que está
sen do acu sa do tam bém de pra ti car ile ga li da des na
ques tão fun diá ria no Dis tri to Fe de ral, e a mem bros de 
sua fa mí lia. S. Exª no me ou, ape nas para seu ga bi ne -
te, qua se 2 mil fun ci o ná ri os. Fo ram con tra ta das mais
de 1.900 pes so as para o seu ga bi ne te. Só isso é su fi -
ci en te para mos trar o des ca la bro e a fal ta de cons -
ciên cia que mem bros des se Go ver no, e no caso par ti -
cu lar o Vi ce-Governador, têm de mons tra do. 

É de se es tra nhar que, em uma si tu a ção como
essa em que nos en con tra mos, quan do o Go ver no
Fe de ral en xu ga e de mi te pais de fa mí lia, fun ci o ná ri os
pú bli cos con cur sa dos, quan do o Go ver no quer aca -
bar com a es ta bi li da de, e tem aca ba do, en quan to, en -
fim, o Go ver no Fe de ral toma tais ati tu des, aqui, no
Dis tri to Fe de ral, em um Go ver no to tal men te de pen -
den te dos re cur sos e das ver bas fe de ra is, ve mos al -
guém como se es ti ves se num ou tro mun do, numa ou -
tra es fe ra, a con tra tar 1.900 pes so as sem con cur so. 

Pois bem, não sou mo de lo para nin guém, mas,
cer ta vez, o Re i tor da Uni ver si da de de Mi nas Ge ra is,
Pro fes sor Orlan do Car va lho, con vi dou-me para fa zer
con cur so na Fa cul da de de Fi lo so fia, em Belo Ho ri -
zon te. Só por que me con vi dou e que ria me pro te ger,
eu não quis fa zer o con cur so lá. Vim para Bra sí lia e fui 
fa zer o meu con cur so em uma uni ver si da de em que
eu pen sa va ser to tal men te des co nhe ci do. Na mi nha
vida, nun ca quis ser pro te gi do e, por tan to, pude con -
ser var a mi nha in de pen dên cia e ten tar man ter a mi -
nha ver ti ca li da de. De vi do a isso, tal vez seja con si de -
ra do ra di cal e in tran si gen te. Sou ra di cal e in tran si gen -
te com tudo isso que aí está. Na mi nha vida, nun c a
pra ti ca ria um ato des tes: no me ar mais de 1.900 pes -
so as sem con cur so para o meu ga bi ne te. Isto é algo
até fi si ca men te in con ce bí vel: en fi ar 1.900 pes so as
num ga bi ne te. 

Obvi a men te, os ob je ti vos são ou tros. Quem
sabe, en chen do o seu ga bi ne te, ele quer aca bar com
o de sem pre go no Dis tri to Fe de ral, que é o ma i or do
Bra sil. Gran de par te des se de sem pre go, há seis
anos, eu cha ma va de de sem pre go Ro riz. Por que o
Sr. Jo a quim Ro riz que ria fa zer aqui um gran de cur ral
ele i to ral e, para isso, pro me teu – e fez – a dis tri bu i ção
e do a ção de ter re nos, etc. Ora, com isso, aflu í ram
ele i to res em po ten ci al para ele do Bra sil in te i ro.

Sur gi da re cen te men te, a Ci da de de Águas Lin -
das, na di vi sa de Go iás, tem 200 mil pes so as. Bra sí -
lia, que Oscar Ni e me yer e Lú cio Cos ta acha vam que,
no ano 2000, te ria no má xi mo 500 mil ha bi tan tes,
apre sen ta mais de 2 mi lhões, se con si de ra do o Entor -
no. O Sr. Jo a quim Ro riz, uti li zan do-se de todo des po -
tis mo e au to ri ta ris mo que são pró pri os des sas pes so -
as que saem das en tra nhas da di ta du ra e que são ain -
da so bre vi ven tes da que la era, é, re al men te, um ser
des pó ti co e au to ri tá rio. E tem uti li za do esse des po tis -
mo e esse au to ri ta ris mo em inú me ras ma ni fes ta ções. 
Por exem plo, no dia 2 de de zem bro do ano pas sa do,
ma ta ram aqui em Bra sí lia um ser vi dor da No va cap
que par ti ci pa va de uma pe que na ma ni fes ta ção, pois
as gre ves hoje es tão des tru í das, mi na das, es va zi a -
das pela pre po tên cia da le gis la ção, da po lí cia e dos
go ver nos que aí es tão. Na que le dia, além de ma tar
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um fun ci o ná rio, ce ga ram dois ou tros fun ci o ná ri os e
fe ri ram mais de trin ta pes so as. 

Até hoje, pra ti ca men te nada acon te ceu. Se ti -
vés se mos tem po para acom pa nhar o com por ta men to 
do Go ver no do Sr. Ro riz di an te des se fato, fi ca ría mos
con ven ci dos de que hou ve uma gran de má von ta de
para apu rar os acon te ci men tos. O Go ver na dor Jo a -
quim Ro riz no me ou uma Co mis são de três ci da dãos:
um in di ca do pela OAB e os ou tros dois, pes so as de
in dis cu tí vel ido ne i da de. O re la tó rio fi cou pron to e o Sr. 
Jo a quim Ro riz, que ha via in di ca do a Co mis são, ras -
gou o re la tó rio e as con clu sões a que che ga ram, por -
que es tes não agra da vam ao Sr. Jo a quim Ro riz, no
que diz res pe i to à apu ra ção de res pon sa bi li da des por 
aque les cri mes co me ti dos no dia 02 de de zem bro do
ano pas sa do.

Na que la oca sião, em pres tei mi nha so li da ri e da -
de às ví ti mas do Sr. Jo a quim Ro riz, es cre ven do algo
in ti tu la do ”Pela or dem“. Usei os di ver sos sig ni fi ca dos
da pa la vra ”or dem“, a fim de mos trar como, in clu si ve,
a or dem para ma tar, a or dem para re pri mir, a or dem
para ce gar e para fe rir fi ca ria ocul ta nes se pro ces so,
como está até hoje. Não se sabe re al men te qua is os
au to res e os man dan tes da que la ação; não se sabe
qua is fo ram aque les que au to ri za ram a re pres são vi o -
len ta que aqui se deu.

Sr. Pre si den te, peço li cen ça para bre ve men te
dis cor rer so bre um ou tro pro ble ma ina u gu ra do pelo
Sr. Jo a quim Ro riz, já no seu se gun do man da to – de
vez que S. Exª está pela ter ce i ra vez no po der no Dis -
tri to Fe de ral –, quan do S. Exª ini ci ou as obras do me -
trô de Bra sí lia e re gis trou em car tó rio a pro mes sa de
que a obra se ria ina u gu ra da há cer ca de seis anos. S.
Exª re gis trou no car tó rio essa pro mes sa, mar can do
dia e hora para a ina u gu ra ção do me trô, o que não se
re a li zou até hoje. E nin guém sabe quan do essa obra
será con clu í da. Des se modo, Sr. Pre si den te, S. Exª o
Go ver na dor se tor nou o pri me i ro men ti ro so a ter a sua 
men ti ra re gis tra da em car tó rio com fir ma re co nhe ci -
da. S. Exª mar cou a hora e o dia para a ina u gu ra ção
do me trô; hora e dia que já fo ram ul tra pas sa dos em
qua se seis anos.

Na que la oca sião, tive a opor tu ni da de de de ba -
ter, in clu si ve, com en ge nhe i ros do Go ver no do Dis tri -
to Fe de ral e de mos trar, en tre ou tras co i sas, que o
me trô não é um sis te ma mo der no de trans por tes, no
sen ti do de que, já em 1865, sua cons tru ção foi ini ci a -
da em Lon dres. Aqui, o nos so me trô não é pro pri a -
men te um me trô; é um trem de su per fí cie, que per cor -
re rá – se um dia for con clu í do – 40km. O me trô de
Lon dres, ini ci a do em 1865, tem uma ma lha me tro viá -
ria de 1350km de ex ten são.

Além dis so, o me trô é um sis te ma de trans por te
ho ri zon tal e ver ti cal. O me trô de Pa ris, por exem plo,
em de ter mi na dos pon tos, como em Mont Mar tre, tem
uma pro fun di da de de mais de 80m. O nos so me trô,

por sua vez, como é um trem de su per fí cie, ape nas
afun da numa pe que na vala ao lon go dos 16km do
Eixo Ro do viá rio Sul. O nos so me trô, as sim, não atin -
gi rá ja ma is a Asa Nor te, a Pe nín su la Nor te, a Pe nín -
su la Sul, o Gu a rá, So bra di nho etc. É um me trô que,
na re a li da de, não pas sa de um ar re me do. Eu já o cha -
ma va, à épo ca, de ”tren zi nho do Ca nhe do“, por que
esse me trô, fe i to com tan to sa cri fí cio, fe i to com o di -
nhe i ro do BNDES, com fun dos e re cur sos pú bli cos
ob ti dos das mais di ver sas fon tes, che ga ao fim com a
pro mes sa de que será pri va ti za do. O sa cri fí cio é nos -
so, e a ren ta bi li da de será ob vi a men te...

Sr. Pre si den te, mal co me cei e já te nho aqui uma 
lis ta enor me de pro ble mas, de ma ze las cri a das pelo
Sr. Jo a quim Ro riz em seu Go ver no. Qu an to à ques -
tão do trân si to, os in di ca do res mos tram que o nú me ro 
de mor tes por atro pe la men to e por ou tras ca u sas au -
men ta ram mu i to. E o Sr. Jo a quim Ro riz con ti nua atro -
pe lan do. S. Exª faz ques tão de atro pe lar, por exem -
plo, a Lín gua Por tu gue sa, ain da que atro pe lar o idi o -
ma pá trio, ob vi a men te, não cons ti tua cri me nem con -
tra ven ção. S. Exª pode, pois, con ti nu ar atro pe lan do o
Por tu guês.

S. Exª diz ser eco no mis ta de for ma ção – nem
eu, nem nin guém, pelo me nos que eu te nha co nhe ci -
men to, viu o seu di plo ma. Embo ra S. Exª afir me ser
eco no mis ta, re al men te, o seu exem plo não é po si ti vo
para aque les que, nos gru pos pri má ri os, ten tam
apren der o idi o ma de Ca mões. Re al men te, S. Exª
atro pe la o Por tu guês, e esta, tal vez, seja a sua me nor
con tra ven ção, o seu me nor cri me.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro 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. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio por vin -
te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to a
hon ro sa oca sião para me ocu par de as sun to que con -
si de ro de alta re le vân cia. Des ta vez, isen to-me da
fun ção de crí ti co con tu maz das co i sas er ra das que
as so lam o País, para me de di car a ofí cio bem me nos
cons tran ge dor e do lo ro so. Na ver da de, em pres to mi -
nha voz, hoje, ao anún cio, em re co nhe ci men to pú bli -
co, de algo de ve ras eno bre ce dor para o meu Esta do.
Tra ta-se dos ex ce len tes re sul ta dos que o se tor pe -
cuá rio de To can tins vem ul ti ma men te co lhen do no
con tro le da sa ni da de ani mal, re per cu tin do seus efe i -
tos na mo der ni za ção da in dús tria fri go rí fi ca.
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Não sei se é do co nhe ci men to de to dos os Co le -
gas, mas o Mi nis té rio da Agri cul tu ra aca ba de pu bli car 
uma nova lis ta de clas si fi ca ção dos re ba nhos es ta du -
a is no que diz res pe i to ao con tro le da sa ni da de ani -
mal. Nes sa re cen te lis ta gem, o To can tins su biu mais
um de grau na es ca la clas si fi ca tó ria, alo jan do-se
numa fa i xa que se tra duz como de mé dio ris co para a
fe bre af to sa. Nes sa con di ção, os pro du to res lo ca is
ven cem mais uma eta pa da in trin ca da ca de ia pro du ti -
va pe cuá ria, rumo à con quis ta dos mer ca dos na ci o nal 
e es tran ge i ro, li vres des sa gra ve do en ça, que, per sis -
ten te men te, ful mi na a qua li da de do gado bra si le i ro.

Evi den te men te, isso não se deu de gra ça, nem
de um dia para o ou tro. Em re a li da de, há pelo me nos
três anos, os se to res en vol vi dos com a pe cuá ria en vi -
dam es for ços no sen ti do de su pe rar as bar re i ras im -
pos tas pela fe bre af to sa. Se gun do os da dos di vul ga -
dos pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra de To can tins e pela 
Agên cia de De fe sa Agro pe cuá ria (Ada pec), há 30
me ses con se cu ti vos não se re gis tra qual quer caso da 
do en ça no re ba nho lo cal, cuja po pu la ção é es ti ma da
em mais de 5 mil ca be ças. Para tan to, am bos os ór -
gãos – a Se cre ta ria da Agri cul tu ra e a Ada pec – têm
em pe nha do mu i to tra ba lho no cum pri men to das exi -
gên ci as fi xa das pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, no âm -
bi to do con tro le e da fis ca li za ção da sa ni da de ani mal.

Como des do bra men to na tu ral des sa me lho ria
ve ri fi ca da nas con di ções de sa ú de dos nos sos re ba -
nhos, a in dús tria se mo der ni za a pas sos ace le ra dís si -
mos, con quis tan do no vos e dis pu ta dís si mos mer ca -
dos. Se, do lado do mer ca do in ter no, To can tins fica
as sim au to ri za do a co mer ci a li zar car ne com os Esta -
dos que in te gram a área li vre da do en ça, do lado ex -
ter no, sur ge, num ho ri zon te bem pró xi mo, a pers pec -
ti va de pe ne trar mer ca dos para lá da fron te i ra bra si le i -
ra.

Além dis so, po rém, é in dis pen sá vel que os pro -
du to res to can ti nen ses não se de i xem le var pela aco -
mo da ção nem pela de sa ten ção. Qu e ro di zer que, in -
gres san do no mer ca do in ter no, não po de mos cair na
ten ta ção do des cu i do da qua li da de. No cir cu i to dos
gran des mer ca dos con su mi do res, que se de no mi na
Cir cu i to Pe cuá rio Cen tro-Oeste, as re gras da ven da
de car ne para as po pu la ções do Pa ra ná, São Pa u lo,
Mi nas Ge ra is, Mato Gros so, Go iás e Bra sí lia são ex -
tre ma men te ri go ro sas. Para se ter uma leve idéia, o
pro du to à dis po si ção do pú bli co deve es tar in fle xi vel -
men te de sos sa do, em ba la do e de vi da men te res fri a -
do. Além dis so, to das as es pe ci fi ca ções têm que
cons tar das eti que tas, tais como o sexo do ani mal, a
ida de e o tipo de cor te.

Lon ge de mim, no en tan to, su ge rir que o em pre -
sa ri a do e os pro du to res de To can tins não es te jam
cons ci en tes des sas pre ca u ções. Não me in ter pre tem
mal! Ape nas eu gos ta ria de, uma vez mais, fri sar a ne -
ces si da de de as in dús tri as ja ma is abri rem mão da

qua li da de, mu i to me nos em tem po de ex pan são de
mer ca dos. E os em pre sá ri os já de mons tra ram pos su -
ir mu i ta sen si bi li da de e sen sa tez para o as sun to.

Digo isso por que, no caso da in dús tria Sa fri gu,
de Gu ru pi, por exem plo, o mon tan te de in ves ti men to
des ti na do à am pli a ção e mo der ni za ção das ins ta la -
ções pres su põe, ni ti da men te, a ex pan são do ne gó cio
para o mer ca do in ter na ci o nal. Con si de ra do um dos
ma i o res e mais bem equi pa dos fri go rí fi cos do País, a
Sa fri gu nem se quer aguar dou a re clas si fi ca ção do re -
ba nho to can ti nen se para in ves tir pe sa do em sua pro -
du ção.

Nes sa li nha, a di re ção da Sa fri gu já co mu ni cou
que, em fu tu ro bem bre ve, a ex por ta ção de car ne
con ge la da para a Eu ro pa com po rá sua agen da de
com pro mis sos co mer ci a is. Isso se re fle ti rá, evi den te -
men te, na ex pan são ine xo rá vel de em pre gos na re -
gião. Cal cu la-se que, após a con clu são das obras de
am pli a ção da em pre sa, com a im ple men ta ção das
ati vi da des de de sos sa, fra ci o na men to e con ge la men -
to, a ca pa ci da de de ab sor ção de mão-de-obra pra ti -
ca men te se du pli ca rá. Enquan to, no ano pas sa do, a
Sa fri gu em pre ga va ape nas 180 pes so as, hoje sua fo -
lha de pa ga men tos con tem pla mais de 350 tra ba lha -
do res di re tos.

Ou tro fri go rí fi co que se gue os mes mos pas sos
de pros pe ri da de em To can tins é o Fri goS tar, cu jas
ins ta la ções es tão igual men te ba se a das em Gu ru pi.
Com 100 tra ba lha do res em pre ga dos atu al men te, a
in dús tria anun cia que pre ten de, ain da nes te ano, ex -
pan dir sua mas sa sa la ri al em 50%, am pli an do ins ta la -
ções e di ver si fi can do o pro ces sa men to da car ne. Se -
gun do in for ma ções de seus só ci os, o pro je to de cons -
tru ção da sala de de sos sa da car ne já está pron to,
aguar dan do ape nas a li be ra ção dos re cur sos por par -
te do Ban co da Ama zô nia S.A – Basa . O vo lu me de
in ves ti men to vai gi rar em tor no de R$400 mil – ape -
nas para se fa zer a sala de de sos sa!

Sr. Pre si den te, não me res tam dú vi das de que,
em am bos os ca sos re la ta dos, a ini ci a ti va pri va da
ates ta ma tu ri da de e men ta li da de com pe ti ti va. A pro va 
re si de na de ter mi na ção ina ba lá vel com que vem lu -
tan do jun to às au to ri da des para que mu dan ças subs -
tan ci a is se jam ado ta das no se tor pe cuá rio. Não foi
ca su al, por tan to, que a Asso ci a ção das Indús tri as de
Pro ces sa men to de Car nes e De ri va dos do Esta do do
To can tins – Ascar to – de sem pe nhou pa pel cru ci al no
pro ces so de re clas si fi ca ção do re ba nho to can ti nen se
como zona de mé dio ris co.

Do pre si den te da Ascar to, to ma mos co nhe ci -
men to de que toda essa trans for ma ção qua li ta ti va se
deve, em gran de me di da, às ges tões e aos ape los fe i -
tos pela en ti da de, há pelo me nos dois anos, no sen ti -
do de mo bi li zar as au to ri da des pú bli cas, pro fis si o na -
is, téc ni cos, pro du to res, ma ta dou ros e fri go rí fi cos em
tor no de um úni co ob je ti vo: avan çar na ques tão da sa -

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERA                                                                    313



ni da de ani mal e in se rir o To can tins nos mer ca dos mais
exi gen tes. A ex pec ta ti va era – e ain da é – a de que, com
a re clas si fi ca ção, o per fil da in dús tria do Esta do atra ves -
sa rá fase de ex cep ci o nal ala van ca gem.

Faço este pro nun ci a men to, Sr Pre si den te, no mo -
men to em que as ci da des mais im por tan tes do meu
Esta do, onde a pe cuá ria é mais de sen vol vi da, re a li zam
as suas ex po si ções mu ni ci pa is ou re gi o na is.

Em re la ção e esse par ti cu lar, mais uma vez, eu
gos ta ria de en vi ar os meus cum pri men tos aos pre si den -
tes dos sin di ca tos ru ra is da ci da de de Por to Na ci o nal,
que, du ran te esta se ma na, está re a li zan do a sua ex po si -
ção agro pe cuá ria, que a cada dia ga nha mer ca do ria de
alta li nha gem, mais ade sões por par te do povo e o in cre -
men to nos ne gó ci os, evi den te men te com a par ti ci pa ção
de par ce i ros im por tan tes para o fi nan ci a men to dos pro -
du tos do Esta do do To can tins.

Qu e ro re fe rir-me tam bém à ex po si ção mu ni ci pal e
re gi o nal de Ara gua í na, mi nha ci da de, onde se re a li za,
tal vez, uma das ma i o res ex po si ções agro pe cuá ri as des -
te País. É uma re gião que se pres ta, com ex ce lên cia, ao
cri a tó rio do gado.

No fi nal da pró xi ma se ma na, será o iní cio da ex po -
si ção agro pe cuá ria de Pa ra í so do To can tins, que, como
as ci da des aci ma ci ta das, vem ex pe ri men tan do um
acen tu a do cres ci men to nos seus ne gó ci os, na qua li da de 
do seu gado e, so bre tu do, na es pe ran ça de que efe ti va -
men te o To can tins pas se a ser um dos ma i o res ex por ta -
do res de car ne do nos so País.

Como já fri sei, Gu ru pi é uma re gião de pe cuá ria al -
ta men te de sen vol vi da e é sede dos dois fri go rí fi cos aqui
ci ta dos nes te pro nun ci a men to.

Por tan to, os nos s os vo tos de que es sas ex po si -
ções al can cem o bri lhan tis mo de ou tras jor na das e de
que os agro pe cu a ris tas to can ti nen ses se cons ci en ti zem
mais da ne ces si da de de se in ves tir em qua li da de, em sa -
ni da de ani mal e, so bre tu do, em pro du ti vi da de.

Em re su mo, ape sar de To can tins abri gar ape nas
dois fri go rí fi cos mu ni ci a dos com o cer ti fi ca do do SIF
(Selo de Inspe ção Fe de ral), os ou tros três lá ins ta la dos –
e ago ra já se pre nun cia a ins ta la ção de um ou tro fri go rí fi -
co na ci da de de Nova Olin da – in cor po ram, a pas sos lar -
gos, a meta da mo der ni za ção, vi san do ao mer ca do que
se abre à fren te e ade quan do-se às ca rac te rís ti cas de
exi gên cia, com pe ti ti vi da de e pros pe ri da de.

Bem a pro pó si to, o co men tá rio que cir cu la em To -
can tins, hoje, é que não há ma ta dou ro ou fri go rí fi co na
re gião que não es te ja co lo can do um ti jo lo a mais, que
não es te ja me lho ran do a sua es tru tu ra. Indis cu ti vel men -
te, a mu dan ça é de men ta li da de, Sr. Pre si den te!

Nes te des pre ten si o so pro nun ci a men to, eu gos ta ria 
de di zer aos in dus tri a is do nos so País que o Esta do do
To can tins se pres ta, como um dos mais de sen vol vi dos, à 
ins ta la ção de in dús tri as de de ri va dos do cou ro, como,
por exem plo, a in dús tria de cur tu mes e, prin ci pal men te, a 

in dús tria cal ça dis ta. Isso ocor re de vi do à ex ce lên cia do
cou ro dos seus ani ma is, por que li vres de al gu mas pa ra -
si to ses, so bre tu do ber ne e car ra pa to.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, re to mo mi nhas pa la -
vras ini ci a is para en fa ti zar a sa tis fa ção que sin to ao me
de pa rar com o pro gres so e com a mo der ni za ção eco nô -
mi ca do meu Esta do. 

Aos pro du to res e em pre sá ri os do se tor pe cuá rio,
trans mi to-lhes meus sin ce ros vo tos de su ces so, as sim
como às ex po si ções agro pe cuá ri as de Ara gua í na, de
Por to, de Pa ra í so, de Gu ru pi e tan tas ou tras de me nor
por te, que se su ce dem nes ta épo ca do ano em todo o
meu Esta do, na con vic ção de que, pa ra fra se an do o pre -
si den te da Ascar to, so men te quem in ves tir no fu tu ro vai
man ter-se no mer ca do. E o fu tu ro para o To can tins já
che gou, Sr. Pre si den te!

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pelo
tem po 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, que ro abor dar um
tema que – usan do um ter mo mé di co – re ci di va men te te -
nho de ba ti do, e que me re ce, na re a li da de, ser tra ta do
per ma nen te men te até que pos sa mos ter cla ros si na is de 
que exis tem pro vi dên ci as to ma das.

Sr. Pre si den te, tive opor tu ni da de de ler nos gran -
des jor na is – aliás, os as sun tos no Bra sil só têm re per -
cus são quan do são di vul ga dos pe los jor na is de gran de
cir cu la ção – de cla ra ção do Sr. Mi nis tro da De fe sa so bre
a atu a ção das ONGs na Ama zô nia. É mais uma voz res -
pe i tá vel que se mos tra não só pre o cu pa da, mas que
con de na a atu a ção des sas en ti da des na que la re gião
imen sa do País, que re pre sen ta mais de dois ter ços da
nos sa área ter ri to ri al. Pa re ce, para quem vive no Sul, no
Su des te e no li to ral des te País, que fa lar de ONG é fa lar
de al gu ma ”en ti da de san ta“ que tem o ob je ti vo es pe cí fi co 
de pro te ger os des fa vo re ci dos, de tra tar da de fe sa das
mi no ri as des pro te gi das e que, por tan to, me re ce ser olha -
da como en ti da de fi lan tró pi ca, sem ob je ti vo ne nhum de
lu cro, que ali está de fen den do no bres ca u sas. 

Sr. Pre si den te, es sas en ti da des pra ti ca men te cin -
gem-se, na Ama zô nia, a duas ver ten tes: a am bi en tal e a
in dí ge na. Tive a opor tu ni da de de aqui di zer que es tou
pre pa ran do um pe di do de ins ta la ção de CPI para in ves ti -
gar es sas ONGs, a fim de se pa rar mos o joio do tri go. Ou
seja, exa ta men te para sa ber mos qua is en ti da des se de -
di cam re al men te à prá ti ca fi lan tró pi ca de as sis tên cia aos
de sas sis ti dos pelo Po der Pú bli co e qua is en ti da des se
ser vem des sa ca u sa para au fe rir lu cros para si ou para
os seus pro pri e tá ri os.

Sr. Pre si den te, te nho pe di do in for ma ções so bre
es sas en ti da des aos ór gãos ofi ci a is, co me çan do pela
Fu nai e pas san do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça – in clu si ve o
novo Mi nis tro, ao as su mir, de cla rou à im pren sa que, na

314 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO   2000



pro ble má ti ca in dí ge na, S. Exª pre fe re fa lar com o ín dio
do que com o ”bran co ami go de ín dio“ que es te ja ins ta la -
do na Eu ro pa ou em ga bi ne tes com ar-condicionado aqui 
no Bra sil, tra tan do o ín dio ape nas como um ele men to
con ve ni en te e ge ral men te co mer ci al. Tam bém te nho so -
li ci ta do in for ma ções à Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, já
que te mos no tí cia de que, hoje, as ONGs não es tão ape -
nas no dis cur so de de fe sa do di re i to dos ín di os ou de de -
fe sa do meio am bi en te. Elas es tão, sim, há tem pos, se
apro ve i tan do des sas ca u sas para ga nha rem di nhe i ro. E
aqui vou ci tar um exem plo, ba se a do na in for ma ção que
re ce bi da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, em res pos ta a
um re que ri men to que en vi ei so bre os con vê ni os fe i tos
com en ti da des não-governamentais para pres ta rem as -
sis tên cia de sa ú de aos ín di os ya no ma mis no Esta do de
Ro ra i ma, em bo ra se jam in for ma ções que re pu to im per -
fe i tas, não com ple tas, e que pre ten do es mi u çar, Sr. Pre -
si den te . 

O Go ver no Fe de ral re ti rou da Fu nai a obri ga ção de 
pres tar as sis tên cia à sa ú de dos ín di os e a re pas sou para
a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, o que pa re ce, olhan do
sob o pon to de vis ta téc ni co, ser mais con ve ni en te, já que 
a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de é um ór gão es pe ci a li za -
do em as sis tên cia e em pes qui sa na área de sa ú de. O
que fez a Fun da ção? Fez um con tra to com uma or ga ni -
za ção não-governamental que, por sua vez, foi cri a da
por uma ou tra ONG. 

Eis a res pos ta que re ce bi da Fun da ção, Sr. Pre si -
den te:

Em res pos ta ao Ofí cio nº
194/2000/GSMCAV, de 20/03/2000, atra vés
do qual V. Exª so li ci ta ”in for ma ções con cer nen -
tes ao con tra to pac tu a do en tre esta Fun da ção
e a URIHI – Sa ú de Ya no ma mi, para a as sis -
tên cia à sa ú de dos ín di os Ya no ma mi em Ro ra -
i ma“, cu jos es cla re ci men tos pres to a se guir:

a) Mo da li da de do con tra to e data de re a -
li za ção:

O ins tru men to le gal uti li za do foi a mo da li -
da de con vê nio, as si na do em 15/9/99 (Con vê -
nio nº 306/99), com vi gên cia de 17 (de zes se te) 
me ses, a par tir da data de sua as si na tu ra, sen -
do 15 (quin ze) me ses des ti na dos ao pe río do
de exe cu ção e 60 (ses sen ta) dias des ti na dos à 
apre sen ta ção da pres ta ção de con tas fi nal [ve -
jam que até os 60 dias são pa gos para que ela 
faça a apre sen ta ção da pres ta ção de con tas fi -
nal] de acor do com a cláu su la VIII do con vê -
nio. 

b) Va lo res con tra ta dos:
A con ce den te (Fun da ção Na ci o nal de

Sa ú de) com pro me teu-se em trans fe rir à con -
ve nen te (URIHI – Sa ú de Ya no ma mi) o va lor
de R$7.208.870,00 (sete mi lhões, du zen tos e

oito mil, oi to cen tos e se ten ta re a is) sen do que
R$4.000.000,00 (qua tro mi lhões de re a is) fo -
ram trans fe ri dos no exer cí cio fi nan ce i ro de
1999 e R$3.208.870,00 (três mi lhões, du zen -
tos e oito mil, oi to cen tos e se ten ta re a is) se rão
trans fe ri dos no exer cí cio fi nan ce i ro do ano
2000, o que cor re rá à con ta de do ta ção or ça -
men tá ria a ser con sig na da me di an te Ter mo
Adi ti vo. 

Ve jam bem, o ofí cio não es pe ci fi ca que cri té rio foi
ado ta do para es co lher essa en ti da de. Foi fe i ta uma con -
cor rên cia pú bli ca ou uma ava li a ção de ca pa ci da de téc ni -
ca e de es pe ci a li za ção no se tor para que essa en ti da de
pu des se con tra tar, com re cur sos pú bli cos, para pres tar
as sis tên cia aos ín di os ya no ma mis, numa área que con -
si de ro da alto in te res se para a se gu ran ça na ci o nal? A
Fun da ção não es pe ci fi ca nada a esse res pe i to. Mas as
in for ma ções que te nho são as de que não foi fe i ta a li ci ta -
ção pú bli ca e não foi le va da em con ta a ca pa ci ta ção para 
a pres ta ção des se ser vi ço. Te nho a cer te za de que, mu i -
to mais efi ci en te do que fa zer esse tipo de con vê nio, se -
ria fa zê-lo, por exem plo, com o Exér ci to bra si le i ro, que já
está pre sen te na área ya no ma mi, que tem pe lo tões na -
que la re gião e que, por tan to, com es ses R$7 mi lhões,
com cer te za, não só te ria con di ções de pres tar as sis tên -
cia, como tam bém de le var mais mé di cos e tra tar a ca u -
sa in dí ge na de uma ma ne i ra re al men te na ci o na lis ta, sem 
ne nhum ris co de bi o pi ra ta ria ou de qual quer tipo de ação
ne fas ta aos in te res ses do Bra sil.

Por tan to, tra go esse as sun to ao co nhe ci men to da
Casa e apro ve i to a opor tu ni da de para pe dir a aten ção do 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para esse tipo de con vê nio fir -
ma do com as or ga ni za ções não-governamentais, en vol -
ven do re cur sos pú bli cos. É im por tan te res sal tar que es -
sas or ga ni za ções não es tão mais tra zen do in ves ti men -
tos do ex te ri or – como apre go a vam – para as sis tir os ín -
di os que não re ce bem as sis tên cia do Go ver no Fe de ral.
O Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio da Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de, está trans fe rin do re cur sos para uma en ti -
da de que não con si de ro ca pa ci ta da para pres tar essa
as sis tên cia, vis to não ha ver com pro va ção de sua ca pa ci -
ta ção. No en tan to, li be ram-se re cur sos, sem que se es -
cla re ça qual foi o pro ce di men to ado ta do para a as si na tu -
ra do con vê nio.

Por tan to, fica re gis tra da a de nún cia. Ape lo ao Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral que a in ves ti gue. Enca mi nha rei
àque le ór gão o do cu men to a que me re fe ri, as sim como
soli ci ta rei in for ma ções com ple men ta res que me per mi -
tam fa zer um jul ga men to mais apro fun da do des sa
ques tão. 
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi ofí -
cio do Mi nis tro da Jus ti ça, em res pos ta a um re que ri -
men to de in for ma ções de mi nha au to ria. Na oca sião, eu 
ha via fe i to três per gun tas: Qu a is en ti da des pri va das e
or ga ni za ções não-governamentais man têm ati vi da des
de as sis tên cia à sa ú de nas co mu ni da des in dí ge nas?
Que con vê nio ou ou tro ins tru men to pos su em com a
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de para o exer cí cio de tais
ati vi da des? Qu an to re ce bem? Em res pos ta, re ce bi ofí -
ci os da Fu nai, da ta do de 21 de ja ne i ro, e do Mi nis tro da
Jus ti ça, da ta do de 19 de abril, por tan to, três me ses de -
po is de so li ci ta das as in for ma ções.

O ofí cio do Mi nis tro da Jus ti ça, em res pos ta ao
Re que ri men to nº 686/99, de mi nha au to ria, traz a lis ta
das or ga ni za ções so li ci ta das. Fica di fí cil enu me rá-las,
pois há mais de du zen tas en ti da des atu an do nas áre as
in dí ge nas. Ao fi nal, o Mi nis tro for ne ce duas ou tras in for -
ma ções com ple men ta res – aliás, é a Co or de na do ra
que as pres ta ao Mi nis tro, que as en ca mi nha ao Se na -
do, por tan to, a mim – que con si de ro in com ple tas e que
de i xam dú vi das quan to ao va lor e à for ma de pa ga men -
to a es sas en ti da des. A in for ma ção não res pon de a per -
gun ta que fiz. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
mais de duas cen te nas de en ti da des
não-governamentais atu am em áre as in dí ge nas no Bra -
sil, con for me do cu men to do pró prio Mi nis tro da Jus ti ça.
E o que é mais sé rio: nas duas in for ma ções com ple -
men ta res, há o se guin te dado: 

Há or ga ni za ções pri va das que atu am
me di an te con vê nio ou con tra to com a Fu nai,
ou com ou tros ór gãos pú bli cos com com pe -
tên ci as le ga is re la ti vas aos as sun tos in dí ge -
nas, como a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de.
Con vê ni os e con tra tos são ge ral men te fir ma -
dos en tre as or ga ni za ções e a Fu nai quan do
im pli cam alo ca ção de re cur sos or ça men tá ri os 
para pro je tos ou in ter na li za ção de re cur sos
pri va dos no or ça men to. As or ga ni za ções tam -
bém atu am me di an te con vê ni os ou ter mos de 
co o pe ra ção com co mu ni da des in dí ge nas,
com o co nhe ci men to da Fu nai, ca sos em que
os seus fun ci o ná ri os ou co o pe ran tes de vem
so li ci tar à Fu nai as au to ri za ções de in gres so
per ti nen tes. 

A qua se to ta li da de dos pro je tos de sen vol vi dos por 
tais or ga ni za ções jun to a co mu ni da des in dí ge nas são
de sen vol vi dos com re cur sos pró pri os, ori un dos de do a -
ções ou de ou tras fon tes. Há ca sos de pro je tos fi nan ci a -
dos a par tir de pro gra mas go ver na men ta is, como o
PPTAL – Pro gra ma Inte gra do de Pro te ção às Po pu la -

ções e Ter ras Indí ge nas da Ama zô nia Le gal e o PDA –
Pro gra ma De mons tra ti vo do Tipo ”A, com po nen tes do
PPG7 – Pro gra ma Pi lo to para a Pro te ção das Flo res tas
Tro pi ca is, por exem plo. Há tam bém ca sos de pro je tos
exe cu ta dos em par ce ria com a Fu nai, com fi nan ci a -
men to par ci al do ór gão. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ob ser vem
que o Mi nis tro da Jus ti ça en ca mi nha a in for ma ção da
Fu nai, que é uma in for ma ção vaga, em bo ra ofi ci a li ze
que mais de du zen tas en ti da des atu am nas áre as in dí -
ge nas. Há tam bém a in for ma ção de que uma en ti da de,
no Esta do de Ro ra i ma, re ce be R$7 mi lhões por mês
para pres tar as sis tên cia às co mu ni da des in dí ge nas.
Aqui está a pro va do cu men tal da ne ces si da de de uma
in ves ti ga ção, que es pe ro seja fe i ta pelo Mi nis té rio Pú bli -
co Fe de ral. Mas con cla mo o Se na do Fe de ral a in ves ti -
gar a re a li da de da atu a ção des sas or ga ni za ções
não-governamentais, que hoje – não te nho re ce io de di -
zer – re pre sen tam um sé rio ris co à so be ra nia na ci o nal.
Tra ta-se de agen tes a ser vi ço dos in te res ses in ter na ci o -
na is, que aqui es tão pra ti can do não ape nas a bi o pi ra ta -
ria, mas to man do ati tu des no ci vas ao pa tri mô nio do
País. Além do mais, ago ra es tão sen do pa gas pelo pró -
prio Go ver no Fe de ral, o que, por tan to, foge à can ti le na
dos eco-terroristas, dos eco-ambientalistas de Ipa ne -
ma, que di zem que se tra ta de en ti da des mu i to im por -
tan tes para o País, pois, além da na tu re za fi lan tró pi ca,
tra zem re cur sos do ex te ri or. Apren di, des de pe que no,
que, quan do a es mo la é mu i ta, o san to des con fia.

Por tan to, te mos que ins ta lar, o mais rá pi do pos sí -
vel, a CPI das ONGs. O pe di do já está na Con sul to ria
Le gis la ti va. O Se na dor Ber nar do Ca bral, na se ma na
pas sa da, fez um pro nun ci a men to no mes mo sen ti do,
pe din do essa CPI. O Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que
vejo aqui no ple ná rio, tam bém tem in sis ti do nes sa tese.
Espe ro, en tão, que, a par tir da pró xi ma se ma na, pos sa -
mos já es tar co lhen do as as si na tu ras ne ces sá ri as para
pas sar mos a lim po essa re a li da de.

De ve ría mos, in clu si ve, ana li sar a pos si bi li da de de
trans for mar as re ser vas in dí ge nas em áre as de se gu -
ran ça na ci o nal, por que não é pos sí vel a si tu a ção fi car
como está. Os bra si le i ros não têm per mis são da Fu nai
para en trar nas re ser vas in dí ge nas. No en tan to, as en ti -
da des não-governamentais con tro lam a en tra da e a sa -
í da de qual quer bra si le i ro que para lá se di ri ge. Assim
acon te ce em Ro ra i ma, na área ya no ma mi, fe i ta pela
CCPY – Co mis são Pró-Yanomami e pela en ti da de con -
tra ta da para pres tar as sis tên cia aos ín di os da que la re -
ser va. Con si de ro isso uma ver go nha para o Bra sil, ten -
do em vis ta que há mé di cos em nú me ro su fi ci en te para
exe cu ta rem essa ta re fa. Esse com por ta men to re pre -
sen ta um des res pe i to às For ças Arma das, que es tão
na que la re gião, e, aci ma de tudo, um aten ta do à nos sa
so be ra nia.

Não po de mos mais ace i tar essa si tu a ção, que não
pode mais fi car ocul ta. Há do cu men tos ofi ci a is, em bo ra
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com in for ma ções in com ple tas, trun ca das, que nos fa zem 
pensar que, no meio de al guns dos ser vi do res que tra -
tam des sa ca u sa, es te ja al guém a ser vi ço des sas
ONGs. Pen so que es te jam tal vez agin do como ino cen -
tes úte is. Co nhe ço al guns de fen so res des sas ONGs
que agem des sa for ma por que re al men te acre di tam,
ino cen te men te, que não haja nada de er ra do nes sas
ações, que es tão fa zen do uma pre ga ção, um tra ba lho
sa cros san to em be ne fí cio dos ín di os, da flo res ta, en fim,
do bem-estar dos bra si le i ros do fu tu ro.

De i xo, por tan to, esse re gis tro. Se o Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho de se jar acres cen tar algo, ou vi rei S. Exª
com mu i to pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, la men ta vel men te, as ONGs
es tão as su min do o pa pel do Go ver no Fe de ral, es pe ci al -
men te na Re gião Ama zô ni ca. Elas fa zem e des fa zem.
Por exem plo, o Gre en pe a ce é quem dita as nor mas am -
bi en ta is, e o De le ga do do Iba ma na re gião não toma ne -
nhu ma ati tu de, se quer, ago ra, quan do não há ne nhum
dis po si ti vo, por ta ria ou do cu men to que sus pen da a ex -
pe di ção do do cu men to de trans por te de ma de i ra. S. Sª
mes mo diz que não há nada im pe din do, mas não con -
ce de, por que o Gre en pe a ce pode anun ci ar, fa zen do um 
es tar da lha ço pela im pren sa, como é de cos tu me, por -
que, quan to mais es tar da lha ço fa zem, mais re cur sos
ex ter nos con se guem. E, des sa for ma, que im pe tras sem 
um man da to de se gu ran ça con tra ele. 

Ontem, até de nun ci ei isto ao Mi nis tro do Meio
Ambi en te, Sr. José Sar ney Fi lho, e ao Pre si den te do
Iba ma, que fi cou de to mar as pro vi dên ci as, mas a ver -
da de é que es ses or ga nis mos es tão to man do con ta. E
mais: eles di vi di ram o País: na Ama zô nia, é o Gre en pe -
a ce que co man da to das es sas or ga ni za ções; no Cen -
tro-Oeste e no Sul, o WWF. Já fi ze ram a di vi são ter ri to ri -
al de ocu pa ção do País e es tão di tan do nor mas, para as 
qua is, la men ta vel men te, o Go ver no bra si le i ro ba i xa a
ca be ça, obe de cen do. Esta é uma das re a li da des. To -
dos nós sa be mos que, em bo ra haja al gu mas ONGs sé -
ri as, 98% das que cu i dam de ín di os e de am bi en ta lis tas
são de pi ca re ta gem e de fen dem in te res ses que não são 
os nos sos. Então, é im por tan te que se faça essa CPI,
para ve ri fi car e nor ma ti zar, pelo me nos; para fa zer com
que a ação des sas or ga ni za ções no País seja fis ca li za -
da pelo Go ver no; para que não se in ver tam os pa péis:
se são or ga ni za ções não-governamentais, por que dar
re cur sos do Go ver no a elas? É mu i to cô mo do isto: ”Não 
sou Go ver no, mas tra ba lho com re cur sos dele“. É pre ci -
so se pa rar o joio do tri go. Assim, é im por tan te o pro nun -
ci a men to de V. Exª; meus cum pri men tos por fa zê-lo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mes tri nho, que é
um ca te drá ti co em Ama zô nia, um ho mem que co nhe ce

pro fun da men te toda a re gião, não só por que já go ver -
nou o Esta do do Ama zo nas por três ve zes, mas pelo
tem po que tem de pes qui sa, de con ta to com toda aque -
la po pu la ção e pela opor tu ni da de que teve de dis cu tir,
in clu si ve em fo ros in ter na ci o na is, essa ques tão. 

Sin to que nós, no Se na do, es ta mos vi ven do um
mo men to al ta men te fa vo rá vel a que re dis cu ta mos a
Ama zô nia com uma vi são atu al e do ama nhã. Se não
abrir mos os olhos, a Ama zô nia será nos sa ape nas no tí -
tu lo, e não mais te re mos o seu usu fru to, por que ela será 
dos es tran ge i ros.

Sr. Pre si den te, en cer ro essa par te do meu pro -
nun ci a men to. Gos ta ria de abor dar ou tro tó pi co, nes ta
ma nhã, fa zen do um ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral. Nós, po lí ti cos, so mos, com mu i ta fre qüên cia, acu sa -
dos prin ci pal men te pela mí dia de co me ter cri mes ele i to -
ra is, de não cum prir a lei du ran te o pe río do ele i to ral e
não re ce ber pu ni ção, por que há sem pre o ”je i ti nho“, há
sem pre a for ma de con tor nar es sas in fra ções. 

Pois bem, ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que 
jul gue os pro ces sos que se en con tram na que la Cor te
há mais de qua tro anos, re fe ren tes ao Esta do de Ro ra i -
ma. Eles di zem res pe i to a can di da tos que fo ram con de -
na dos pelo Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral por abu so de po -
der eco nô mi co e que, va len do-se do re cur so ju rí di co de
re cor rer ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, can di da tam-se
de novo à ele i ção mu ni ci pal. A ma té ria está sub ju di ce
há mais de qua tro anos. É pre ci so, por tan to, que o Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a Casa onde es tão os ju í zes
mais re no ma dos des te País, que per ten cem ao STF e a 
ou tros Tri bu na is Su pe ri o res, ana li sem es ses pro ces sos
com ur gên cia, an tes das con ven ções mu ni ci pa is. Como 
a opi nião pú bli ca pode acre di tar na Jus ti ça Ele i to ral, se
uma pes soa que foi con de na da pelo cri me de abu so de
po der eco nô mi co na ele i ção an te ri or e está ine le gí vel,
re cor re ao Tri bu nal e pode dis pu tar ou tra ele i ção? 

Faço, por tan to, este ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, pu bli ca men te, por meio da TV Se na do: jul gue
es ses pro ces sos, ob vi a men te, de acor do a alta cons -
ciên cia ju rí di ca de seus mem bros, mas não os de i xe na
ga ve ta até a pró xi ma ele i ção. Esses ele men tos co me te -
ram cri mes, con for me jul ga men to do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral, que não é um ór gão es ta du al, mas um co le gi -
a do fe de ral. Que pos sa o ele i tor sa ber que o can di da to
sob sua aná li se não tem pen dên cia ju di ci al, como é o
caso de mu i tos dos atu a is can di da tos que dis pu ta rão,
este ano, em Boa Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIA–
MENTO.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. 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. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú -
ni or.

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, ape sar das gra ves di fi cul da des or ça men -
tá ri as e eco nô mi cas vi vi das pelo Bra sil, o Acre vem
sen do con tem pla do por di ver sas ini ci a ti vas do Go ver -
no Fe de ral, por meio de re pas ses de ver bas e con vê -
ni os com a ad mi nis tra ção es ta du al. 

A opi nião pú bli ca pre ci sa sa ber que tais re cur -
sos têm ori gem em Bra sí lia, den tro de pro gra mas es -
tra té gi cos ela bo ra dos e ge ri dos pela União, com re -
fle xos em to das as uni da des da Fe de ra ção. É ób vio
que mu i to ain da pre ci sa ser fe i to. Isso, aliás, eu co -
bro, diá ria e in can sa vel men te, das au to ri da des fe de -
ra is. Mas, ao mes mo tem po, por de ver de jus ti ça e le -
al da de, não de i xo de re gis trar as con quis tas al can ça -
das por nos sa gen te.

Há exa ta men te uma se ma na, o Mi nis tro das Mi -
nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho Neto, lan çou, em
Rio Bran co, o Pro gra ma Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Ru -
ral, co nhe ci do como Luz no Cam po, cu jos be ne fí ci os
atin gi rão mais de 5.000 pro pri e da des no in te ri or do
Esta do e ex pan di rão as re des de trans mis são e qua -
se 1.319km, a um cus to glo bal su pe ri or a R$16,5 mi -
lhões. 

É im por tan te ex pli car ao povo acre a no, re pi to,
que a União for ne ce rá R$12,464 mi lhões da que le to -
tal, ca ben do a Go ver no do Esta do en trar com os res -
tan tes R$4,16 mi lhões, as su min do, ape sar da par ti ci -
pa ção mi no ri tá ria, a ges tão das ver bas e a res pon sa -
bi li da de de con tra tar as em pre sas in cum bi das da
exe cu ção das obras. 

As ex pec ta ti vas são oti mis tas: os bons re sul ta -
dos do Luz do Cam po de vem atin gir 5.280 la res acre -
a nos, me lho ran do as con di ções de vida de seus
26.400 mo ra do res, alem de dar co res me nos dra má ti -
cas às es ta tís ti cas que hoje ga ran tem ener gia elé tri ca 
para ape nas 2,8% das pro pri e da des e do mi cí li os ru -
ra is do Esta do. 

A pro je ção fe i ta por téc ni cos fe de ra is as se gu ra
que es ses me nos de 3% pas sa rão a 18,5% ao fi nal do 
pro gra ma ora anun ci a do. Dá-se, as sim, um gi gan tes -

co e im por tan te pas so para re du zir a gra vi da de da si -
tu a ção ener gé ti ca do Acre. E es pe ro que o cré di to da
ini ci a ti va e dos re cur sos ma te ri a is para sua con se cu -
ção se jam con fe ri dos a quem de di re i to: o Go ver no
Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia, e, mais di re ta men te, da Ele tro brás.

A em pre sa, aliás, está em pe nha da em ou tra
ação de gran de re le vo, para os in te res ses da so ci e -
da de acre a na: im plan tar o cha ma do ”Li nhão“, que, no 
pró xi mo ano, le va rá ao Esta do no vos apor tes de
ener gia ge ra da em Ron dô nia, por meio do gás pro du -
zi do no cam po pe tro lí fe ro ama zo nen se de Uru cu.

Não há como dis cu tir a im por tân cia des sa in te -
gra ção de es for ços, unin do fon tes ener gé ti cas di fe -
ren tes e dis tan tes, como as de Ama zo nas, Ron dô nia
e Acre. Mas o Bra sil não pode ace i tar, pas si va men te,
os obs tá cu los de cor ren tes da vas ti dão de seu ter ri tó -
rio. Ao con trá rio, deve re do brar es for ços para su pe -
rá-los, unin do as ma tri zes de pro gres so e, mais ain da, 
in te gran do-as aos es for ços na ci o na is de de sen vol vi -
men to so ci al e eco nô mi co.

O for ne ci men to de ener gia ao Acre sem pre foi
uma de mi nhas gran des pre o cu pa ções, ao vol tar-me
para o fu tu ro do Esta do e pro cu rar so lu ções para os
pro ble mas que afli gem a po pu la ção lo cal.

Bas ta men ci o nar a pa la vra –  ener gia – para
sen tir o peso de sua im por tân cia; sem ela, não se dá
um pas so, nada se cons trói.

Nes ta opor tu ni da de, que ro fa zer uma bre ve
abor da gem de ou tra ação que o Go ver no Fe de ral
está pa tro ci nan do no Esta do do Acre: o ”Pro gra ma
Sa ú de na Fa mí lia“, que en se ja rá a con tra ta ção de de -
ze nas ou até mes mo cen te nas de pro fis si o na is da
área mé di co-hospitalar, para, com seu tra ba lho, re du -
zir as imen sas di fi cul da des en fren ta das pela po pu la -
ção, em suas ne ces si da des de tra ta men tos pre ven ti -
vos ou emer gen ci a is.

Tra ta-se, efe ti va men te, de uma ini ci a ti va de
gran de va lor para o ci da dão e sua fa mí lia, no sem pre
sen sí vel cam po da sa ú de.

E, fi na li zan do, con si de ro de jus ti ça en fa ti zar,
ain da, uma ter ce i ra ati vi da de, das mu i tas que o Go -
ver no Fe de ral vem de sen vol ven do no Esta do do
Acre, in clu si ve em par ce ria com a ad mi nis tra ção lo -
cal: o apo io a pe que nos pro du to res ru ra is, que já be -
ne fi ci ou cer ca de oito mil fa mí li as, a par tir de pro je tos
e re cur sos do FNO, do BASA e do Ban co do Bra sil,
atra vés do seu Pro naf.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo do 
Acre sabe ser gra to e re co nhe ci do, quan do re ce be
ges tos e atos con cre tos de apo io, em seus an se i os de 
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pro gres sos e me lho res dias. Por isso, fiz o re gis tro
das três ini ci a ti vas do Go ver no Fe de ral, mos tran do a
V. Exªs que, ha ven do aju da con cre ta e in cen ti vo sin -
ce ro, o meu Esta do de i xa rá de ser ape nas uma fon te
de no tí ci as tris tes, mar ca das pela vi o lên cia e pela po -
bre za.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des, de
Ron dô nia.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Emi nen te
Se na dor Na bor Jú ni or, V. Exª, nes ta ma nhã, re gis tra
um fato da mais alta re le vân cia para os nos sos Esta -
dos, tan to o Acre quan to Ron dô nia, que foi a vi si ta do
Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, das Mi nas e Ener gia,
jun ta men te com a sua co mi ti va, le van do a so lu ção
de fi ni ti va para o pro ble ma da ener gia em am bos os
Esta dos. V. Exª é tes te mu nha do quan to o povo, tan to
do Acre quan to de Ron dô nia, já so freu por fal ta de
uma ener gia elé tri ca que fos se de boa qua li da de e
eco lo gi ca men te cor re ta. Isso foi o que o Mi nis tro
anun ci ou. Com a cons tru ção do ga so du to Uru -
cum/Por to Ve lho, com a cons tru ção da gran de li nha
de trans mis são em 230 mil volts de Por to Ve lho a Rio
Bran co, com o seu ra mal Pa rá-Guajará-Mirim e ain da
a ex ten são da rede de trans mis são de Ji-Paraná, no
in te ri or do Esta do de Ron dô nia, até Vi lhe na, pos si bi li -
tan do, por tan to, num fu tu ro não mu i to dis tan te, como
dis se on tem aqui, a in ter li ga ção de am bos os nos sos
Esta dos ao gran de sis te ma na ci o nal de trans mis são
de ener gia, po de mos, ago ra sim, res pi rar ali vi a dos e
de fi ni ti va men te afir mar que es ta mos já em vias de re -
sol ver o nos so pro ble ma de ener gia. Mas, de tudo
aqui lo que o Mi nis tro anun ci ou, não te nho a me nor
dú vi da de que a gran de con quis ta é efe ti va men te este 
Pro gra ma Luz no Cam po, que vai le var qua li da de de
vida ao nos so ho mem do in te ri or, fi xan do-o na ter ra, o 
que é de fun da men tal im por tân cia. Ontem, tra tei des -
te as sun to nes te ple ná rio, mas, la men ta vel men te, co -
me ti uma in jus ti ça e que ro, apro ve i tan do o apar te que 
V. Exª me con ce de, re pa rar essa omis são. De i xei, na -
que la opor tu ni da de, de me re fe rir a dois emi nen tes
bra si le i ros, que têm sido ver da de i ros com pa nhe i ros
tan to do Acre quan to de Ron dô nia, que são o Pre si -
den te da Ele tro brás, Dr. Fir mi no, e o Pre si den te da
Ele tro nor te, Dr. José Antô nio. Ambas es sas em pre -
sas, no ta da men te a Ele tro nor te, têm pres tan do fun -
da men tal e re le van tes ser vi ços aos nos sos Esta dos.
Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela in for ma ção,
pelo re gis tro que faz e so mar tam bém o agra de ci men -

to, o re co nhe ci men to do povo do Esta do de Ron dô nia 
na pes soa des ses três emi nen tes bra si le i ros: o Mi nis -
tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho, e  os
Pre si den tes da Ele tro brás e da Ele tro nor te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, as so ci an do-me às ex pec ta ti -
vas que nele ma ni fes tou so bre a im plan ta ção des se
pro gra ma, Luz no Cam po, que vai me lho rar, de ma -
ne i ra con si de rá vel, o pa drão de vida das po pu la ções
que vi vem na zona ru ral.

Além da ini ci a ti va ci ta da por V. Exª, re lem bro ou -
tras ações, em par ce ria com os Esta dos – não só com 
o Esta do do Acre, mas com ou tros Esta dos da Fe de -
ra ção – como é o caso do Pro gra ma Sa ú de na Fa mí -
lia, que está sen do im ple men ta do pelo Mi nis té rio da
Sa ú de em to dos os Esta dos, e dos fi nan ci a men tos
con ce di dos, atra vés do FNO, do Ban co da Ama zô nia, 
do Pro nav e do Ban co do Bra sil, para os nos sos pe -
que nos pro du to res ru ra is. To das es sas ações são do
Go ver no Fe de ral, mas mu i tas ve zes a opi nião pú bli ca 
é in du zi da a acre di tar que elas per ten cem à ór bi ta dos 
go ver nos es ta du a is. 

É um fato que pre ci sa fi car me lhor es cla re ci do! 
O sen ti do do meu pro nun ci a men to é exa ta men -

te con fi gu rar a re a li da de de que to dos es ses pro gra -
mas es tão sen do im ple men ta dos, na ma i o ria dos
Esta dos da Fe de ra ção, com re cur sos da União.
Alguns de les têm efe ti va men te a con tra par ti da es ta -
du al, mas ou tros são até a fun do per di do. E ve ri fi ca -
mos que até mes mo al gu mas pes so as, já be ne fi ci a -
das por tais pro gra mas, ou seja, pela trans fe rên cia de 
re cur sos para os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros,
ain da ol vi dam isso e cri ti cam o Go ver no Fe de ral,
quan do ele está re al men te apo i an do, le van do re cur -
sos, ala van can do o pro gres so dos Esta dos atra vés
de ver bas va li o sas às áre as de trans por te, de co mu ni -
ca ções, de sa ú de pú bli ca, de ele tri fi ca ção, como esse 
pro gra ma que o Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho aca ba de 
lan çar na nos sa Re gião. 

O sen ti do pri mor di al do meu pro nun ci a men to é,
por tan to, o de ca rac te ri zar que es ses pro gra mas são
de res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. E, como
acre a no e como re pre sen tan te do Esta do do Acre no
Se na do Fe de ral, só te nho a agra de cer a Sua Exce -
lên cia, o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia, aos Pre si den tes da Ele tro brás e da
Ele tro nor te e a to das as ou tras au to ri da des que se
en vol ve ram na im ple men ta ção des ses pro gra mas,
que vão me lho rar con si de ra vel men te a vida das nos -
sas po pu la ções.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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rac te rís ti ca é tro car a agres si vi da de no tra to
dos re cur sos na tu ra is pela so fis ti ca ção in te li gen -
te que per mi te o má xi mo de apro ve i ta men to de re -
cur sos dis po ní ve is.

Mais sa bi do ain da, Sr. Pre si den te – e qua se to -
dos os dias ou vi mos aqui mes mo, nes te ple ná rio -, é o 
fato de que a Ama zô nia é uma re gião de ecos sis te ma
di fe ren ci a do, de equi lí brio de li ca do e, por tan to, ne -
ces si ta de um de sen vol vi men to es pe cí fi co.

E, como bem diz a voz do povo, ”não adi an ta
ma lhar em fer ro frio“, isto é, ja ma is re a li za re mos esse
de sen vol vi men to sem que se jam co lo ca dos à dis po si -
ção da so ci e da de os me i os ne ces sá ri os, ge ra dos di -
re ta men te da pes qui sa e da qua li fi ca ção de re cur sos
hu ma nos.

Pro va dis so, são as re cen tes ex pe riên ci as de
im plan ta ção de gran des pro je tos de in fra-estrutura e
de apro ve i ta men to eco nô mi co na Re gião Nor te. A ca -
rên cia de re cur sos hu ma nos qua li fi ca dos obri ga as
em pre sas a con tra ta rem pes so al e ser vi ços no Sul e
no Su des te. E, ine vi ta vel men te, es bar ram em dois
gran des pro ble mas: one rar pe sa da men te os cus to s
das ati vi da des, e, pior, os re sul ta dos nem sem pre são 
os es pe ra dos, na me di da em que o pes so al con tra ta -
do pre ci sa re a dap tar-se às pe cu li a ri da des lo ca is.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, quan do jul gar opor tu no, gos ta ria
que V. Exª me con ce des se um apar te.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Eu lhe 
con ce de rei o apar te com o ma i or pra zer.

Há, no in te ri or da Ama zô nia, um es for ço enor me 
para dar con ta dos pro ble mas do de sen vol vi men to.
Esta dos e Mu ni cí pi os, com pe que na ar re ca da ções,
bus cam aju da per ma nen te das uni ver si da des, na es -
pe ran ça de que, por meio de las, pos sam su prir suas
de fi ciên ci as li ga das ao pla ne ja men to e à exe cu ção
das me di das re la ci o na das ao de sen vol vi men to re gi o -
nal.

Cabe, por tan to, pro mo ver o di ag nós ti co da base 
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca ins ta la da na Ama zô nia, olhan -
do a com po si ção dos qua dros téc ni cos das uni ver si -
da des e ins ti tu tos de pes qui sas re gi o na is, as sim
como o seu en vol vi men to com a pro du ção e dis po ni -
bi li za ção do co nhe ci men to ge ra do para a so ci e da de.

Com mu i to pra zer, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, pa ra be ni zo V. Exª pelo bri lhan te
pro nun ci a men to que faz, ana li san do a ques tão da
uni ver si da de, par ti cu lar men te da uni ver si da de pú bli -
ca no País, mais es pe ci al men te na Re gião Nor te.

Nós, de Ro ra i ma, por exem plo, po de mos até fa lar do
des ca so com que o Go ver no Fe de ral tra ta a Uni ver si -
da de Fe de ral de Ro ra i ma. A par te fí si ca da Uni ver si -
da de foi do a da pelo Go ver no do Esta do, e uma ou tra
par te foi cons tru í da pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Boa
Vis ta. Até mes mo a con tra ta ção de pro fes so res, mu i -
tas ve zes, é fe i ta em par ce ria com o Go ver no do Esta -
do. É ver da de que ao Esta do e ao Mu ni cí pio in te res sa 
ter uni ver si da de fe de ral, e, por tan to, não é con de ná -
vel que tan to o Esta do quan to o Mu ni cí pio te nham
par ce ria. Mas, se co lo car mos na ba lan ça, ire mos ve -
ri fi car que o Go ver no Fe de ral está de ven do mu i to ao
Esta do de Ro ra i ma em ter mos de in ves ti men tos na
uni ver si da de, tan to no que tan ge à in fra-estrutura fí si -
ca, quan to no que tan ge aos me i os aca dê mi cos, para
que a uni ver si da de da que le Esta do pos sa efe ti va -
men te se con so li dar. V. Exª e eu ti ve mos a opor tu ni -
da de de, há pou cos dias, par ti ci par do pri me i ro Con -
gres so de Estu dan tes da que la uni ver si da de. Pu de -
mos sen tir a an gús tia da que les es tu dan tes, que an -
se i am por um ho ri zon te que pos sa ga ran tir as con di -
ções ne ces sá ri as para o bom fun ci o na men to da que la 
uni ver si da de no fu tu ro. É ver da de que nós, Se na do -
res, te mos a obri ga ção de co brar e so li ci tar do MEC e
do Go ver no que in vis tam na Uni ver si da de, no sen ti do 
não só de con so li dá-la, mas, prin ci pal men te, de ade -
quá-la para o fu tu ro e para as ne ces si da des do de -
sen vol vi men to do Esta do, bus can do mi ni mi zar, pela
for ma ção lá fe i ta, as di fi cul da des de se en con tra rem
no Sul ou no Su des te téc ni cos, de ní vel mé dio ou su -
pe ri or, ca pa zes de ga ran tir que o Esta do dis po nha de
me ca nis mos im por tan tes para ala van car o seu de -
sen vol vi men to. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a -
men to, com o qual me so li da ri zo in te gral men te.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – No bre 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço o apar te de
V. Exª, que é re al men te um pro fun do co nhe ce dor das
ne ces si da des pre men tes da nos sa Uni ver si da de Fe -
de ral, uma vez que a acom pa nha des de o seu iní cio.
V. Exª foi pro fes sor da que la ins ti tu i ção du ran te mu i tos 
anos.

V. Exª e eu acom pa nha mos a luta pela au to ri za -
ção do cur so de Me di ci na. E, re cen te men te, após a
con clu são da pri me i ra tur ma do cur so de Me di ci na, os 
for ma dos pres ta ram exa me para re si dên cia, e to dos
fo ram apro va dos. Alguns já es tão tra ba lhan do em
hos pi ta is em São Pa u lo, no Ma ra nhão e em Bra sí lia,
mas, in fe liz men te, es tão na imi nên cia de se rem pre ju -
di ca dos, de não po de rem dar con ti nu i da de às suas
re si dên ci as, por que o cur so não era re gis tra do. S e
não fos se a nos sa in ter ven ção mu i to as sí dua, por
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meio de con ta tos di re tos com to dos os Con se lhe i ros – 
como fi ze mos no pas sa do para ob ter o re gis tro do
cur so –, não te ría mos con se gui do a per ma nên cia de -
les e o re gis tro do cur so. Mes mo as sim, ain da há mu i -
tos cur sos sem re gis tro.

Como V. Exª ci tou, a do a ção do pré dio da uni -
ver si da de foi fe i ta pelo Go ver no es ta du al à épo ca, e,
atu al men te, a Pre fe i tu ra tem aju da do um pou co aque -
la uni ver si da de. Mas não é pos sí vel que a si tu a ção
per ma ne ça como está. Há um de ses tí mu lo ge ral.

Sa be mos ain da que os cur sos ava li a dos no Pro -
vão com con ce i to ”E“, que é a me nor ava li a ção, são
ex tin tos. E é essa a si tu a ção de três cur sos nos sos.
Foi pre ci so até ad ver tir os alu nos. Mas isso não de -
pen de dos pro fes so res, nem dos aca dê mi cos. Eles
fa zem um es for ço enor me para con ti nu a rem na que -
les cur sos, mas fal ta, re al men te, o prin ci pal. Não exis -
tem pro fes so res ti tu la res; qua se 50% dos pro fes so res 
são subs ti tu tos. Há pro fes so res que en si nam na uni -
ver si da de sem ga nhar sa lá rio; fa zem um tra ba lho vo -
lun tá rio – V. Exª sabe dis so. Enfim, há uma sé rie de
di fi cul da des de que, tal vez, o pró prio Re i tor não te nha 
co nhe ci men to.

Por isso, tra go este as sun to à tri bu na hoje. Fa -
lan do a res pe i to des se tema, eles to mam co nhe ci -
men to dis so. Assim, te re mos mais con di ções de che -
gar até eles e de cor ri gir aque las di fi cul da des que
vêm sen do en fren ta das há mu i to tem po. Essa é a
nos sa obri ga ção como Par la men tar.

Sa be mos que isso não ocor re so men te na Uni -
ver si da de de Ro ra i ma. Ago ra mes mo anun ci am uma
gre ve nas uni ver si da de pú bli cas. É pre ci so que to dos
nós fa ça mos um em pe nho ili mi ta do, para que isso
não ve nha acon te cer. A fal ta de de sen vol vi men to em
nos so País se dá, pri me i ra men te, pelo fato de o nos -
so povo não ser al fa be ti za do. O cur so su pe ri or é ne -
ces sá rio, para que pos sa mos usar as no vas tec no lo -
gi as sur gi das no mun do, as qua is, mu i tas ve zes, não
con se gui mos em pre gar no Bra sil. E, quan do con se -
gui mos acom pa nhar essa tec no lo gi as, isso é fe i to
com di fi cul da de, sem pre com a con tra ta ção de téc ni -
cos de fora. Há mu i to pou cos in ves ti men tos na área
de pes qui sa. E, sem pes qui sa, não pode ha ver de -
sen vol vi men to num país como o nos so.

Vejo aqui, à mi nha fren te, o Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, que, há anos, mes mo nos pou cos pe río -
dos em que não exer ceu man da to, sem pre vi a jou por
mu i tos pa í ses do mun do di vul gan do a nos sa Ama zô -
nia, as ri que zas ali exis ten tes e o que fal ta àque la re -
gião, ou seja, in ves tir em pes qui sa.

Sr. Pre si den te, meus no bres pa res, to dos sa be -
mos que a res pos ta a um apar te, qua se sem pre, mu i -
to nos en tu si as ma, e aca ba mos mes mo fu gin do à li -
nha de pen sa men to do dis cur so ori gi nal. Des sa for -
ma, peço ao no bre Se na dor que pre si de a ses são no
mo men to, Car los Pa tro cí nio, que faça cons tar na ín -
te gra este meu pro nun ci a men to, ain da por que não há 
mais tem po para lhe dar con ti nu i da de.

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti nos lem brou
da fal ta que faz a nos sa uni ver si da de; re al men te. To -
da via, não é uma si tu a ção ex clu si va, úni ca; se as sim
fos se, nós, par la men ta res por Ro ra i ma, po de ría mos
nos jul gar cul pa dos. Se ria de se in da gar: por que isso
só acon te ces se na que le Esta do? Po rém, sa be mos
que esse é um pro ble ma na ci o nal.

Em vis ta dis so, Srs. Se na do res, te mos que dar
pri o ri da de ab so lu ta não só ao en si no fun da men tal,
mas tam bém ao en si no su pe ri or, por que, em um País
da di men são do Bra sil, se não in ves tir mos efe ti va -
men te em edu ca ção, nun ca su pe ra re mos nos sas di fi -
cul da des e sem pre se re mos ta cha dos de país do Ter -
ce i ro Mun do.

Assim foi com o Ja pão da Se gun da Gu er ra. E o
que é o Ja pão hoje, exa ta men te por que fez um gran -
de in ves ti men to na área da edu ca ção? Uma po tên cia. 
Já tive opor tu ni da de de es tar três ve zes no Ja pão, to -
das em mis são. Lá, em vi si ta a uma das suas uni ver -
si da des – e até mes mo con ta tan do ou tros seg men tos
da que le país –, sen ti-me di mi nu í da, lem bran do da re -
a li da de do nos so povo, da ma ne i ra como ele é tra ta do 
quan do o as sun to é edu ca ção. Lá, na que le país do
Ori en te, até en con tra mos pes so as com cur so su pe ri -
or em em pre gos su bal ter nos; po rém, há sem pre uma
cla ra ex pec ta ti va de me lho ria pro fis si o nal. Te mos
acom pa nha do e po de mos ve ri fi car que o país re gis tra 
um alto ín di ce de de sen vol vi men to, jus ta men te por -
que teve a pre o cu pa ção de al fa be ti zar o seu povo, de
ins tru ir o seu povo.

No Bra sil não se dá essa pri o ri da de à edu ca ção, 
quan do se de ve ria dar. Tan to isso é ver da de que, até
mes mo para con se guir mos que as pes so as te nham
sa ú de, pre ci sa mos edu cá-las. Não raro, as pes so as
de i xam de fa zer um sim ples exa me pre ven ti vo, que
nem é tão one ro so, por que são in ca pa zes de ava li ar
que uma de ter mi na da sin to ma to lo gia, se tra ta da pre -
ven ti va men te, não cul mi na rá em uma do en ça, que,
se tra ta da ra pi da men te, po de ria ser até evi ta da. Isto
se dá jus ta men te por que não têm o co nhe ci men to ne -
ces sá rio – e isso pode até le vá-los a des tru í rem as
suas pró pria vi das.
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Meus ca ros co le gas, alio-me aos par la men ta -
res, prin ci pal men te os da ban ca da do Nor te, pre o cu -
pa dos com os des ti nos da re gião Ama zô ni ca. Ulti ma -
men te, não há ex ce ção: to dos têm usa do esta Tri bu -
na para enal te cer as po ten ci a li da des da re gião Nor te
e ava li ar os seus pro ble mas. Inclu si ve, como já fa lei
al gu mas ve zes e re pi to, se os 81 Se na do res usas sem 
da pa la vra nes se sen ti do, ou ain da, se hou ves se uma 
cons ci en ti za ção por par te da que les que não vi vem
na que la re gião, tal vez o nos so País ti ves se um de -
sen vol vi men to bem mais ace le ra do e um or de na men -
to me lhor.

Dis cur sos há que tra tam da dis tri bu i ção de ren -
da, mas, se não pro cu rar mos con quis tar to dos o s
nos sos co le gas para aca bar mos de vez com essa de -
si gual da de, in clu si ve quan do da des ti na ção das ver -
bas or ça men tá ri as, alo can do-se re cur sos mais am -
plos para es sas re giões sem ar re ca da ção pró pria, re -
al men te va mos fi car fa lan do des ta tri bu na sem que
nada acon te ça.

Che ga rá en tão o dia em que o povo des li ga rá o
te le vi sor quan do es ti ver as sis tin do à TV Se na do,
como mu i tos hoje fa zem na hora dos pro gra mas ele i -
to ra is. Isto se deve ao fato de que as pes so as não
acre di tam mais nas pro mes sas. Te mos, as sim, que
par tir mais para a ação. Te mos de fa zer dis cur sos,
sim, não res ta dú vi da, até para que os Srs. Mi nis tros,
as au to ri da des com pe ten tes to mem co nhe ci men to
das ne ces si da des de cada um dos Esta dos que aqui
re pre sen ta mos.

É pre ci so ha ver de ba tes, se mi ná ri os, con gres -
sos. Tal vez fos se ne ces sá rio pro mo ver mos, Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, mais se mi ná ri os nes ta Casa, con -
vi dan do os Srs. Se na do res, os Srs. De pu ta dos Fe de -
ra is, para que pos sa mos, ao me nos, de se nhar uma
re a li da de mais prós pe ra, com um de sen vol vi men to
mais or de na do para nos sa re gião.

Di zer-se que não se pode de sen vol ver a Ama -
zô nia, o ”pul mão do mun do“, não é ver da de. Não po -
de re mos se hou ver essa ex plo ra ção de sor de na da
que há hoje; po rém, com um bom pla ne ja men to, com
um de sen vol vi men to or de na do, só te mos a ga nhar.
Qu an do digo nós, não me re fi ro ape nas aos que vi ve -
mos na re gião Nor te, mas a to dos os bra si le i ros.

Pros se guin do na le i tu ra do meu pro nun ci a men -
to, Sr. Pre si den te, pa re ce de ter mi nan te que, em um
ce ná rio de au to no mia, haja um mí ni mo de es pe ran ça
de se dis tri bu ir me lhor as chan ces de ci da da nia e so -
be ra nia na ci o na is, de modo a pre ser var mi ni ma men te 
o pac to fe de ra ti vo. Para tal, é ne ces sá rio re co nhe cer

que o País é in jus to em ter mos de opor tu ni da des,
cru el em ter mos de ex clu são so ci al e tem per ma ne ci -
do as sim por um pe río do lon go de ma is, si tu a ção que
não cor ri gi rá ro tas se pre ten der um úni co ce ná rio
para os tem pos de uni ver si da de au tô no ma. 

Mais do que nun ca, en tão, é ne ces sá rio ga ran tir 
a ins ta la ção de po lí ti cas as si mé tri cas, de modo a cor -
ri gir as ro tas que o de sen vol vi men to as si mé tri co ge -
rou no Bra sil. E o Con gres so Na ci o nal tem pa pel es -
sen ci al nes sa tran si ção, pos to que, le gi ti ma do pe las
ele i ções, deve as se gu rar, de for ma su pra par ti dá ria, o
me lhor pro je to para a uni ver si da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, meus no bres co le gas, es ses
dois as pec tos – o da au to no mia e o da cor re ção das
dis tor ções re gi o na is – são de im por tân cia fun da men -
tal para a trans for ma ção da uni ver si da de bra si le i ra,
em es pe ci al às uni ver si da des da re gião nor te que,
por suas ca rac te rís ti cas es pe ci a is, me re cem pla ne ja -
men to e ações di fe ren ci a das. Se não para tor ná-las
ide a is, pelo me nos para apro xi má-las dos an se i os e
ne ces si da des de nos sas co mu ni da des.

Ao tra tar des ses dois te mas, mes mo sem in ten -
ção, aca bei por es bo çar um per fil de uni ver si da de, a
par tir de de ter mi na das ca rac te rís ti cas:

1) ca pa ci da de de ela bo rar o co nhe ci -
men to para a for mu la ção de uma vi são do
todo;

2) com pe tên cia para aten der às de -
man das do de sen vol vi men to so ci al e, em
par ti cu lar, do de sen vol vi men to in dus tri al;

3) con di ções para pro por ci o nar a for -
ma ção es pe ci a li za da re que ri da pela nova
es tru tu ra pro du ti va;

4) com pe tên cia para ge rar seus re cur -
sos hu ma nos, fi nan ce i ros e ma te ri a is;

5) ca pa ci da de de aten der às par ti cu la -
ri da des de sua re gião, sem des cu rar-se do
co nhe ci men to uni ver sal, e,

6) res pon sa bi li da de de par ti ci par jun to
aos po de res cons ti tu í dos para a for mu la ção, 
im plan ta ção e acom pa nha men to de um pro -
je to de de sen vol vi men to para o País.

Mu i tas ou tras ca rac te rís ti cas po de ri am ain da
ser apon ta das. Não pre ten do, en tre tan to, fu gir aos
meus li mi tes e ca mi nhar por se a ras alhe i as. Res pe i to
e acre di to na lu ci dez, com pe tên cia e ca pa ci da de do
Mi nis tro Pa u lo Re na to de Sou za, bem como nos Re i -
to res e tan tos ou tros dou to res li ga dos à edu ca ção,
para ge rir os ca mi nhos que de vem to mar nos sas uni -
ver si da des. Des ta quei, tão so men te, ques tões que
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me pa re ce ram im bu í das de for te com po nen te po lí ti co
e que, a meu ver, es tão a exi gir ma i or aten ção.

Em tem po, aliás, aler to aos que me ou vem para
uma ter ce i ra co lo ca ção que, tam bém por seu for te
com po nen te po lí ti co, me re ce ma i or aten ção:  é pre ci -
so dar mos mais ou vi dos à nos sa ju ven tu de aca dê mi -
ca, es pa lha da pe los qua tro can tos de nos so País e
que têm ra zão quan do, com vis tas no fu tu ro, ao mes -
mo tem po per ce be es tar amar ra da a algo que não
pre en che as exi gên ci as de um mun do que não per -
doa quem fica a re bo que do pro ces so. Mais ain da,
per ce be que, di an te de um mer ca do agres si vo e fe -
roz men te com pe ti ti vo, o co nhe ci men to é pe ça-chave
para o es bo çar de qua is quer ex pec ta ti vas.

É pre ci so dar mos pas sos mais lar gos, se re al -
men te que re mos uma nota dig na no átrio da com pe ti -
ção glo ba li za da. É pre ci so que algo seja fe i to, ur gen -
te, para rom per com esse qua se eter no cír cu lo vi ci o so 
da ex clu são so ci al, uma ca rac te rís ti ca in fe liz do sis te -
ma edu ca ci o nal bra si le i ro, que re ser va mais opor tu ni -
da des para os mais aqui nho a dos eco nô mi ca, so ci al e
cul tu ral men te.

De al gu ma for ma é pre ci so le var à ju ven tu de ca -
ren te e ex clu í da des ta Na ção, a cren ça de que a es -
co la é fun da men tal para mu dan ça do des ti no tra ça do
por sua he ran ça so ci al.

Uma ex pe riên cia, hoje em prá ti ca no Rio de Ja -
ne i ro, já traz re sul ta dos no tá ve is: a ins ti tu i ção do Cur -
so Pré-vestibular para Ne gros e Ca ren tes – PVNC,
um mo vi men to cri a do por Frei Davi, que o MEC apóia
e, in clu si ve, co lo cou como uma de suas me tas. Nes ta
prá ti ca, ga nham os aca dê mi cos que, além de de vol -
ver à so ci e da de um pou co do que re ce bem por es tu -
da rem numa ins ti tu i ção gra tu i ta, te rão a fan tás ti ca
opor tu ni da de da prá ti ca da ci da da nia. E ga nha a so ci -
e da de que, nes te pro ces so de in te gra ção en tre po der 
pú bli co, uni ver si da de e co mu ni da de, gra da ti va men te
verá se rem dis si pa das di fe ren ças, es ti mu la da a in te -
ra ção so ci al e ma te ri a li za da a igual da de de opor tu ni -
da des para to dos. Um pas so de gi gan te, sem dú vi da,
para a cor re ção de dis tor ções ina ce i tá ve is que, a
cada dia, alar ga cada vez mais o fos so das de si gual -
da des en tre as clas ses so ci a is.

Por que não agi li zar mais ra pi da men te esse pro -
ces so? Pelo País afo ra po de ría mos alas trar tais con -
vê ni os, fe i tos en tre o MEC e Uni ver si da des, po den do
ser es ten di do en tre uni ver si da des e pre fe i tu ras.

Mais ain da, como es tí mu lo, su gi ro que aos alu -
nos/pro fes so res seja ofe re ci da uma re mu ne ra ção, a
tí tu lo de pró-labore ou qual quer ou tro nome que se

dê, para o cus te io de suas des pe sas com lo co mo ção,
ali men ta ção, etc...

Esta idéia, le va da adi an te com a ex pe riên cia do
Mi nis tro Pa u lo Re na to, com von ta de po lí ti ca, a gar ra
e a per se ve ran ça na tu ral da ju ven tu de, mais o apo io
de quem re al men te de se ja ex tir par de nos so País as
al ge mas da ini qui da de, ja ma is se ria su fo ca da pela
mes mi ce dos que não têm com pro mis so com o fu tu ro
e o bem-estar so ci al.

Os ex clu í dos de hoje, con vi ven do e sen do pre -
pa ra dos por tam bém jo vens uni ver si tá ri os de sua ida -
de, de ide a is cor re la tos e com a dis po si ção de mu dar
esse per fil per ver so, em pou co tem po, não te nho dú -
vi da, de i xa rão para trás o do lo ro so fu nil dos que não
têm es pe ran ça.

A cur to pra zo, de po is de dis se mi na da a prá ti ca,
será ”fi chi nha“ – usan do uma ex pres são po pu lar –, a
im plan ta ção de ou tras ati vi da des e cur sos que aten -
dam a jo vens e ido sos ca ren tes e en tre os qua is des -
ta co a in for má ti ca, a pre ser va ção do meio am bi en te,
ge rên cia de re cur sos hí dri cos, ade qua do cul ti vo do
solo, etc... etc...

Eram es sas as con si de ra ções que ti nha a fa zer.
Mu i to obri ga da, se nhor Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª

será aten di da, na for ma do Re gi men to.
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,

Se na dor Mo re i ra Men des. V. Exª dis põe de vin te mi -
nu tos para 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, já por di ver sas ve -
zes ocu pei esta tri bu na para de nun ci ar os des man -
dos co me ti dos no meu Esta do pelo ex-Governador
Val dir Ra upp e pre ten do fa zê-lo tan tas ve zes quan tas
fo rem ne ces sá ri as, até mes mo para sem pre, de for -
ma ca bal e cris ta li na, trans mi tir à po pu la ção do meu
Esta do a ver da de so bre quem é e quem foi Val dir Ra -
upp à fren te da que le Go ver no, bem como os de sas -
tres que pro vo cou à fren te da ad mi nis tra ção do Esta -
do, de i xan do, por seu des ca so, uma con ta que a to -
dos hoje pe na li za.

Há pou co, re ce bi uma in for ma ção, vin da do meu 
Esta do, dan do con ta de que o Juiz San são Sal da nha,
emi nen te Juiz da 1ª Vara da Fa zen da Pú bli ca da ca pi -
tal, na Ação Ci vil Pú bli ca nº 001.99.010059-7, pro fe riu 
sen ten ça que cul mi nou com a cas sa ção dos di re i tos
po lí ti cos do ex-Governador Val dir Ra upp por três
anos. Tra go a no tí cia de mais uma das sen ten ças
des fa vo rá ve is, haja vis ta que são mu i tas ou tras, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a fim de que fiqu
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e re gis tra do, como dis se, de for ma in de lé vel na
men te dos ci da dãos ron do ni en ses de bem, quem são 
Val dir Ra upp de Ma tos e sua es po sa, a hoje De pu ta -
da Fe de ral, Dª Ma ri nha Ra upp de Ma tos.

Pas so a ler o tre cho fi nal da sen ten ça
à qual me re fe ri:

Vis tos, etc. (...)
Isto pos to, jul go, em par te, pro ce den te

o pe di do do Mi nis té rio Pú bli co, de cla ran do a 
prá ti ca de ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va 
pe los réus Val dir Ra upp de Ma tos e Ma ri nha 
Cé lia Ro cha Ra upp de Ma tos, por que o pri -
me i ro, en quan to Go ver na dor do Esta do de
Ron dô nia, per mi tiu que a Fun da ção de
Ampa ro ao Me nor Ca ren te e Ação So ci al do 
Esta do de Ron dô nia – FASER pre pa ras se
car ti lha onde fi gu ram os dois réus, evi den ci -
an do pro mo ção pes so al, vez que no re fe ri do 
ins tru men to cons tam os no mes e ima gens
de am bos. Con fi gu ra do o ato de im pro bi da -
de, apli co-lhes as pe nas pre vis tas no Inci so
III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, em ra zão
de que de ve rão res sar cir in te gral men te o
dano, pa gan do ao Esta do de Ron dô nia o
va lor des pen di do com a con fec ção da car ti -
lha, no mon tan te de R$8.120,00 (oito mil e
cen to e vin te re a is), fi can do pro i bi dos, pelo
pra zo de 03 (três) anos, de con tra tar com o
Po der Pú bli co ou re ce ber be ne fí ci os ou in -
cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os, di re ta ou in di -
re ta men te, ain da que por in ter mé dio de pes -
soa ju rí di ca da qual se jam só ci os ma jo ri tá ri -
os. Pa ga rão mul ta ci vil de 01 (uma) vez o
va lor da re mu ne ra ção que per ce bi am à épo -
ca da prá ti ca do ato (1997); ele no âm bi to
es ta du al e ela, no fe de ral. Apli ca-se a mul ta
ci vil so men te em uma vez o va lor da re mu -
ne ra ção, con si de ran do que o dano en vol veu 
ape nas o con tex to de ela bo rar uma car ti lha
de ba i xo cus to. Fi cam sus pen sos, por 03
(três) anos, os di re i tos po lí ti cos do réu Val dir 
Ra upp de Ma tos. 

Vou re pe tir, Sr. Pre si den te, par te da sen ten ça do 
Juiz da 1a Vara de Fa zen da Pú bli ca da Co mar ca de
Por to Ve lho: 

Fi cam sus pen sos, por 03 (três) anos,
os di re i tos po lí ti cos do réu Val dir Ra upp de
Ma tos. Apli ca-se a sus pen são no mí ni mo
pre vis to na lei, con si de ran do que o dano foi
de pou ca ex ten são. Pe las ra zões ex pos tas,
jul ga-se im pro ce den te o pe di do de de cla ra -
ção de ir re gu la ri da de quan to à pro pa gan da

(...). Após o trân si to em jul ga do, in for me-se
ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral quan to à sus -
pen são dos di re i tos po lí ti cos“ – aqui enun ci -
a dos.

Por to Ve lho, 12 de maio do ano cor ren te.
Sr. Pre si den te, essa é ape nas mais uma das

inú me ras con de na ções que o ex-Governador já re ce -
beu. Apre sen tei-a, ape nas, para que esta Pre si dên cia 
e os Srs. Se na do res to mem co nhe ci men to de le van -
ta men tos pre li mi na res. 

To dos es ses do cu men tos se re fe rem a ações
pro pos tas con tra o ex-Governador e a sua qua dri lha,
den tre os qua is o seu cu nha do Alme i da, que foi o seu
Che fe da Casa Ci vil. Tais do cu men tos, re pi to, di zem
res pe i to às inú me ras ações que cor rem con tra es sas
pes so as que enun ci ei. 

Ape nas no âm bi to dos tri bu na is su pe ri o res, são
nove pro ces sos con tra o Sr. Val dir Ra upp de Ma tos;
no âm bi to da 1ª ins tân cia, no Esta do de Ron dô nia,
são mais 22; na 2ª ins tân cia, mais sete. São vá ri os.
Po rém, que ro des ta car dois que jul go de ex tre ma im -
por tân cia. 

O pri me i ro, que já de nun ci ei aqui, re fe re-se às
con tas re je i ta das do Go ver na dor pelo Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral, re la ti vas à sua cam pa nha de 1998,
quan do pre ten deu a re e le i ção. Suas con tas fo ram re -
je i ta das por que apre sen tou do cu men tos fal sos àque -
la Cor te. Isso me le vou in clu si ve a apre sen tar nes ta
Casa um pro je to de lei emen dan do ou acres cen tan do
um dis po si ti vo na Lei das Ine le gi bi li da des. 

La men ta vel men te, quan do se fala em le gis la -
ção ele i to ral, te nho a im pres são de que se fa zem leis
para não se rem cum pri das, para que não atin jam efe -
ti va men te os seus ob je ti vos. Aque le é um caso con -
cre to: o Go ver na dor teve as suas con tas re je i ta das,
mas não há pe na li za ção pre vis ta em lei para isso. Daí 
a ra zão de eu ter apre sen ta do dois pro je tos de lei: um
que emen da a Lei das Ine le gi bi li da des, acres cen -
ta-lhe um dis po si ti vo; e ou tra que tra ta es pe ci fi ca -
men te da lei que pre vê a pres ta ção de con tas, tam -
bém pe na li zan do com a cas sa ção do re gis tro ou com
a cas sa ção do di plo ma, na hi pó te se de con tas re je i ta -
das. 

Há mais, Sr. Pre si den te. Há uma ou tra ação pro -
pos ta con tra vá ri os réus. Não pre ten do ci tá-la. Qu e ro
ape nas men ci o nar a do Go ver na dor Val dir Ra upp de
Ma tos. Tra ta-se de um pro ces so cri me, ori gi na do pelo 
des vio que esse Go ver na dor, em con lu io com a sua
qua dri lha, pro mo veu con tra o Fun do de Ga ran tia por
Tem po de Ser vi ço dos tra ba lha do res do Esta do. Veja
bem a de nún cia, Sr. Pre si den te: o Go ver na dor, jun ta -
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men te com a sua as ses so ria, pro mo veu um des fal -
que nas con tas do Fun do de Ga ran tia dos ser vi do res
pú bli cos do Esta do. Esse é um dos mu i tos pro ces sos
a que ele res pon de. 

Como eu dis se no iní cio, Sr. Pre si den te, o meu
ob je ti vo era re gis trar, nes ta ma nhã, mais essa sen -
ten ça con tra o ex-Governador Val dir Ra upp, que lhe
cas sou os di re i tos po lí ti cos por três anos. 

Qu e ro aqui re a fir mar o que dis se o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti quan do usou esta tri bu na pela ma -
nhã: é pre ci so que os tri bu na is su pe ri o res, so bre tu do
o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, pro ce dam ao jul ga men -
to dos inú me ros, dos in con tá ve is pro ces sos que se
en con tram pen den tes, para que pos sa mos de fi ni ti va -
men te ex pur gar maus bra si le i ros da vida pú bli ca. Isso 
só se faz se a Jus ti ça cum prir o seu pa pel; se a jus ti ça
efe ti va men te for cé le re, aí, sim, es ta re mos con tri bu in -
do para se ex pur gar, como eu dis se, es ses maus ele -
men tos da vida pú bli ca bra si le i ra.

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 Se na dor Edi son Lo bão, por ces são
do Se na dor Djal ma Bes sa.

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, Srs. Se na do res, de po is dos ín di os tu pi nam -
bás – a po pu la ção mi le nar que ocu pa va a Ilha de
Upa on-Açu -, vi e ram os por tu gue ses no fi nal do sé cu -
lo XVI. Em se gui da, por cur to pe río do his tó ri co, o s
fran ce ses, que, em 1612, fi xa ram os pri me i ros tra ços
do que se ria a ci da de de São Luís. No va men te sob o
do mí nio dos por tu gue ses, ago ra, após as pri me i ras
dé ca das do Sé cu lo XVII, es ses edi fi ca ram um con jun -
to ur ba no que per du ra até hoje na ca pi tal do Ma ra -
nhão. Jus ti fi ca-se, pois, a ad mi ra ção dos que vi si tam
o Cen tro His tó ri co de São Luís, onde vão en con trar
um dos mais for mi dá ve is acer vos da ar qui te tu ra co lo -
ni al por tu gue sa. 

Esse acer vo, no en tan to, está ame a ça do no que 
se re fe re à con ser va ção dos pré di os his tó ri cos. Há al -
guns dias, des mo ro nou mais um ca sa rão, des ta fe i ta
na Pra ça João Lis boa, uma das prin ci pa is da São
Luís his tó ri ca, e ou tros 95 pré di os ca ta lo ga dos pela
De fe sa Ci vil, dos qua is 10 já in ter di ta dos por or dem
ju di ci al – con for me in for ma ção do Jor nal O Impar ci al
–, cor rem o ris co de de sa ba men to. O Jor nal O Impar -
ci al , aliás, um dos prin ci pa is do Esta do do Ma ra nhão,
faz uma lon ga re por ta gem so bre es sas edi fi ca ções
his tó ri cas que cons ti tu em uma pé ro la no meu Esta do.

O Ma ra nhão é hoje o de ten tor do ma i or gru po de 
edi fi ca ções his tó ri cas do nos so País. São cer ca de
3.500 pré di os e ca sa rões com azu le jos por tu gue ses
an ti gos, que con tam de mu i tos sé cu los, ame a ça dos
de de sa pa re cer.

A ad mi nis tra ção da Go ver na do ra Ro se a na Sar -
ney, a exem plo de ad mi nis tra ções an te ri o res, den tre
as qua is a mi nha, tem fe i to o que é pos sí vel para pre -
ser var o Pa tri mô nio da Hu ma ni da de, que tor na en -
can ta do ra a ca pi tal do Ma ra nhão; mas fal tam-lhe con -
di ções fi nan ce i ras para su plan tar as de te ri o ra ções de 
que se in cum be a pas sa gem dos tem pos. É la men tá -
vel, pois se tra ta de mo nu men tos que pre ci sam ser
pre ser va dos.

O Go ver no Fe de ral, em 1974, efe ti vou o tom ba -
men to de mais de 1.300 imó ve is que com põem o con -
jun to his tó ri co de São Luís. Qu al quer re for ma nes ses
pré di os de pen de da au to ri za ção pré via do Insti tu to do 
Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (IPHAN). Os
pro pri e tá ri os des ses imó ve is, con tu do, nem sem pre
têm re cur sos para sub me tê-los a re for mas ou res ta u -
ra ções, cri an do-se as sim um ci clo vi ci o so, cuja so lu -
ção exi ge a in ter ven ção dos Po de res Pú bli cos. 

Cu i dar de um Pa tri mô nio da Hu ma ni da de é um
de ver que en vol ve toda a so ci e da de e, por con se -
qüên cia, o pró prio Po der Cen tral ao qual cabe aju dar
as ad mi nis tra ções es ta du a is e mu ni ci pa is – como,
aliás, tem fe i to em mu i tas opor tu ni da des – nos in ves -
ti men tos para a pre ser va ção e res ta u ra ção de obras
de va lor cul tu ral e his tó ri co ines ti má vel. 

A pre ser va ção do Cen tro His tó ri co de São Luís
ini ci ou-se gra ças à sen si bi li da de do Go ver na dor José 
Sar ney, que le vou àque la ci da de, em 1996, o pri me i ro 
con sul tor da UNESCO a vi si tar o Ma ra nhão. Se gui -
ram-se vá ri as ou tras vi si tas de es pe ci a lis tas in ter na -
ci o na is até que or ga nis mo da ONU re co nhe ceu São
Luís como um Pa tri mô nio da Hu ma ni da de. 

Esse re co nhe ci men to de veu-se não so men te à
be le za úni ca da ar qui te tu ra co lo ni al, tra ço mar can te
da ca pi tal ma ra nhen se, mas tam bém em vir tu de dos
es for ços de sen vol vi dos pe los go ver nos e pela po pu -
la ção para a pre ser va ção de tal te sou ro, seja na re cu -
pe ra ção de es tru tu ras ou ao res ta u ro de igre jas e ou -
tras edi fi ca ções, seja até mes mo na re no va ção da es -
tru tu ra sub ter râ nea e aé rea de re des de uti li da de pú -
bli cas. 

São co nhe ci das e fa mo sas as edi fi ca ções de
São Luís: os so la res, os so bra dos, os azu le jos di crô -
mi cos por tu gue ses, as sa ca das, os bal cões, des per -
tan do ad mi ra ção à in te li gen te adap ta ção ao cli ma lo -
cal. 
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Na cha ma da quar ta eta pa das pre ser va ções,
cou be-me a opor tu ni da de e a hon ra, como Go ver na -
dor de Esta do, de in ves tir os es for ços pos sí ve is para
a res ta u ra ção bem-sucedida dos prin ci pa is mo nu -
men tos de São Luís, en tre os qua is, na zona tom ba da 
fe de ral, des ta co o Te a tro Arthur Aze ve do (ina u gu ra -
ção da ta da de 1816) e, a oito qui lô me tros do cen tro, a
trans for ma ção da an ti ga Usi na Têx til do Rio Anil no
Cen tro Inte gra do de Ensi no, com ca pa ci da de para
aco lher 7.500 cri an ças. No Cen tro His tó ri co di ver sas
ou tras edi fi ca ções fo ram igual men te res ta u ra das no
meu pe río do do meu Go ver no.

São obras que cor res pon dem às as pi ra ções da
po pu la ção ma ra nhen se, que se or gu lha de se di ar
mo nu men tos que va lo ri zam e em be le zam a sua ca pi -
tal.

Os nar ra dos epi só di os da de gra da ção de pré di -
os his tó ri cos são do co nhe ci men to ge ral, tec ni ca men -
te ava li a dos pelo Pro gra ma de Fis ca li za ção Pre ven ti -
va Inte gra da do Ma ra nhão, que re ú ne o Crea, Cor po
de Bom be i ros, de fe sa ci vil, Ce mar, a Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca e ou tros ór gãos ma ra nhen ses.

É im por tan te o in te res se do Insti tu to do Pa tri mô -
nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal, com re le van tes ser -
vi ços pres ta dos ao País, que pode ofe re cer sua ex pe -
riên cia para im pe dir, em São Luís, a de te ri o ra ção da
sua ri quís si ma ar qui te tu ra co lo ni al ad mi ra da na ci o nal
e in ter na ci o nal men te.

O Iphan na tu ral men te não pode, so zi nho, doar
tal con tri bu i ção ao Cen tro His tó ri co da ca pi tal ma ra -
nhen se, mas tem con ce i to e pres tí gio ca pa zes de
bus car, para a atu al ad mi nis tra ção, a par ce ria de em -
pre sas pú bli cas e pri va das que le vem adi an te o de ver 
pa trió ti co da de se ja da pre ser va ção. Inse re-se nes s e
de ver, se gun do pen so, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
que po de ria tra çar al gu ma es tra té gia para au xi li ar o
Go ver no do Ma ra nhão nes se pro pó si to de pre ser va -
ção.

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pois não,
Se na dor José Jor ge, com mu i to pra zer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Edi son
Lo bão, apro ve i to o pro nun ci a men to que V. Exª faz so -
bre a his tó ri ca São Luís para tam bém di zer da mi nha
pre o cu pa ção com re la ção às ci da des con si de ra das
Pa tri mô nio da Hu ma ni da de. Em Per nam bu co, te mos
a ci da de de Olin da; na Ba hia, Sal va dor; em Mi nas,
Ouro Pre to; no Ma ra nhão, São Luís e, se não me en -
ga no, ago ra tam bém te mos Di a man ti na, no Esta do
de Mi nas, as sim como ou tras áre as no Sul do País.

Enfim, são di ver sas ci da des es pa lha das por este
País, sen do que mu i tas de las com di fi cul da des para
man ter pre ser va do o seu pa tri mô nio his tó ri co. Pen so
que te re mos, aqui no Se na do, em de ter mi na do mo -
men to, de ana li sar uma for ma ta ção para que es sas
ci da des pos sam ter re cur sos adi ci o na is, fe de ra is e
es ta du a is, para man ter pre ser va do todo esse pa tri -
mô nio his tó ri co. Inclu si ve, no bre Se na dor, exis tem
pro pri e da des par ti cu la res que se quer os seus do nos
têm ren da su fi ci en te para man tê-los em bom es ta do,
mes mo por que há mu i ta bu ro cra cia, como V. Exª ci -
tou, para pre ser vá-los. Con gra tu lo-me com V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to, além de me co lo car à sua
dis po si ção para que pos sa mos tra ba lhar, jun ta men te
com a Une so, que tam bém tem in te res se na mon ta -
gem de uma es tru tu ra es pe cí fi ca para a pre ser va ção
des sas ci da des ou de al guns mo nu men tos con si de ra -
dos Pa tri mô nio Mun di al. Além dis so, tudo isso pode
se trans for mar em atra ção tu rís ti ca na ci o nal e, prin ci -
pal men te, para os tu ris tas es tran ge i ros, já que, na re -
a li da de, o Bra sil ain da não tem um po ten ci al tu rís ti co
in ter na ci o nal de gran des pro por ções. Mas, para isso
é pre ci so que as ci da des es te jam bem con ser va das,
além de se rem uti li za das para even tos cul tu ra is.
Acre di to que São Luís, Olin da e Ouro Pre to ne ces si -
tam tra tar des se pro ble ma con jun ta men te. Mu i to obri -
ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – No bre Se -
na dor José Jor ge, é va li o sa a con tri bu i ção de V. Exª,
já que co nhe ce per fe i ta men te es ses Pa tri mô ni os ao
qual se re fe re, tan to os do Ma ra nhão, quan to os de
Olin da e de ou tras ci da des his tó ri cas bra si le i ras. 

Na ver da de, se olhar mos o pa no ra ma mun di al,
ire mos ver, por exem plo, a Itá lia. A Itá lia, além de ou -
tros mo nu men tos his tó ri cos, con ser va o Co li seu qua -
se que com um sen ti men to de fa na tis mo. Ali está não
ape nas um mar co his tó ri co, mas, so bre tu do, um atra -
ti vo tu rís ti co de gran de en ver ga du ra. Não há quem vi -
si te Roma, pela pri me i ra vez, que não pre ten da co -
nhe cer o Co li seu. Men ci o no ape nas este exem plo.
Cre io que isso con tri bui para que es ses pa í ses re ce -
bam, to dos os anos, mi lhões e mi lhões de tu ris tas.
Qu an do eu vejo, por exem plo, Las Ve gas – ape nas
Las Ve gas – re ce ben do 35 mi lhões de tu ris tas por
ano e o Bra sil pa ti nan do en tre 4 e 5 mi lhões, dá-me
qua se que um sen ti men to de de pres são na ci o nal, e
tudo isto por que nós não te mos o sen so de pre ser va -
ção dos nos sos do cu men tos his tó ri cos, que es tão
sen do de gra da dos ao lon go do tem po. 

Enten do, tan to quan to V. Exª, que pre ci sa mos
re al men te to mar uma ini ci a ti va aqui, já que o Go ver no 
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Fe de ral não o fez, no sen ti do de fa zer com que re cur -
sos, por exem plo, da Ca i xa Eco nô mi ca, além dos re -
cur sos ex ter nos que pos sa mos atra ir, se jam apli ca -
dos na pre ser va ção des ses mo nu men tos, e com isso
pos sa mos es ti mu lar o tu ris mo em nos so País.

O ape lo que faço, Sr. Pre si den te, di ri ge-se, por -
tan to, a es ses ór gãos fe de ra is e ao Go ver no como um 
todo, na per su a são de que as sim pro ce den do, es ta -
re mos, de al gum modo, con tri bu in do para a pre ser va -
ção des sas pé ro las na ci o na is e que es tão sen do ne -
gli gen ci a das ao lon go do tem po. 

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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 Te a tro San ta Isa bel
co me mo ra seus 150 anos, e para mar car data tão sig -
ni fi ca ti va para o povo per nam bu ca no, e por que não
di zer para o Bra sil in te i ro, pres to hoje a mi nha ho me -
na gem a esse mo nu men to na ci o nal.

Sim, por que o Te a tro San ta Isa bel, lo ca li za do
em Re ci fe, foi tom ba do como Mo nu men to Na ci o nal
em 31 de ou tu bro de 1949, bem pró xi mo, por tan to, de
seu pri me i ro cen te ná rio, pelo Pa tri mô nio His tó ri co e
Artís ti co Na ci o nal, en con tran do-se seu re gis tro no Li -
vro do Tom bo, às fo lhas 45 – Pro ces so 400/T. 

O Te a tro San ta Isa bel foi ina u gu ra do em 18 de
maio de 1850. Com ple tou, on tem, 150 anos. Mais de
meio sé cu lo, por tan to, an tes dos prin ci pa is te a tros
pú bli cos das duas ma i o res ci da des bra si le i ras, São
Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, e qua se meio sé cu lo an tes do
Te a tro Ama zo nas, lo ca li za do em Ma na us, que, no fim
do sé cu lo XIX, vi veu o apo geu do ci clo da bor ra cha.
Além da im por tân cia por suas ati vi da des cul tu ra is e
ar tís ti cas, o pré dio é con si de ra do, sob o as pec to ar -
qui te tô ni co, um dos mais be los exem pla res do es ti lo
ne o clás si co exis ten te no Bra sil. 

A sua cons tru ção se de veu prin ci pal men te ao
es for ço de Fran cis co do Rego Bar ros, pri me i ra men te
Ba rão e de po is Con de da Boa Vis ta, que, como Pre si -
den te da Pro vín cia, en ga jou-se de ci di da men te em
trans for mar a ima gem do Re ci fe, pois a ca pi tal da pro -
vín cia es ta va des pro vi da das uti li da des im pres cin dí -
ve is ao bem-estar e ao con for to de seu povo: não ha -
via água, re des de es go to, pon tes, lo gra dou ros, te a -
tros, obras por tuá ri as; as ruas das ci da des eram de
are ia, pas se i os de ti jo los e pon tes de ma de i ra.

Não que a ci da de de Re ci fe não dis pu ses se de
te a tros  à épo ca, mas os en tão exis ten tes não sa tis fa zi -
am a an si e da de dos re ci fen ses de te rem um edi fí cio
con di zen te com a im por tân cia da ci da de, uma das ma -
i o res do Bra sil e que, ao lado de São Pa u lo, re ce beu, já 
em agos to de 1827, a ins ta la ção de sua Fa cul da de de
Di re i to, as duas pri me i ras do Bra sil no gê ne ro.

A cons tru ção do gran de te a tro de Per nam bu ca -
no teve pro je to de exe cu ção a car go do en ge nhe i ro
fran cês Lou is Lé ger Va ut hi er, tra zen do no vos pon tos
de vis ta e pro ces sos usa dos na Fran ça, com um cus -
to or ça do em 240 con tos de réis, e cuja pe dra fun da -
men tal foi as sen ta da em 1º de abril de 1841. A cons -
tru ção de mo rou, por tan to, nove anos.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te? 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
José Jor ge, es ta mos tra tan do do mes mo as sun to
nes ta ma nhã de sex ta-feira. O te a tro a que V. Exª se
re fe re, um dos mais be los e an ti gos des te País, as se -
me lha-se, de al gum modo, ao te a tro que te mos no
Ma ra nhão, que é do sé cu lo pas sa do tam bém. Foi
cons tru í do há 170 anos. Ima gi ne V. Exª que, quan do
os por tu gue ses cons tru í ram o Te a tro Arthur Aze ve do, 
a ci da de de São Luís pos su ía 30 mil ha bi tan tes ape -
nas. Hoje, é con si de ra do um dos me lho res te a tros da
Amé ri ca La ti na. Foi res ta u ra do no meu Go ver no; foi
qua se que to tal men te des tru í do e re cons tru í do – não
digo res ta u ra ção e, sim, re cons tru ção. É uma pé ro la,
uma jóia que te mos plan ta da no co ra ção de São Luís,
as sim como o Te a tro San ta Isa bel, no Esta do de V.
Exª. Essas obras têm de ser con ser va das a qual quer
cus to. Elas são tes te mu nhas da his tó ria lo cal. Por tan -
to, as so cio-me a  V. Exª nes sa ini ci a ti va de bus car
uma so lu ção jun to ao Go ver no Fe de ral para que es -
ses pa tri mô ni os, onde quer que es te jam, não ape nas
no Ma ra nhão ou em Per nam bu co, se jam pre ser va -
dos. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a
V. Exª o apar te.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – Se na dor
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Se na dor Ro -
ber to Fre i re, meu com pa nhe i ro de Per nam bu co, con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – O co men tá -
rio ini ci al do apar te do Se na dor Edi son Lo bão foi o
mes mo que eu ha via fe i to ao Se na dor Ro me ro Jucá.
Hoje, nes ta ma nhã, es ta mos aqui dis cu tin do a
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 pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co e cul tu ral
de nos so País. Por tan to, as so cio-me à jus ta ho me -
na gem que V. Exª pres ta aos 150 anos do Te a tro
San ta Isa bel – or gu lho para to dos nós, per nam bu ca -
nos –, à sua his tó ria, à sua res ta u ra ção, re i na u gu ra -
ção ou re a ber tu ra. Como se ria di fe ren te se es sa s
pre o cu pa ções que tan to V. Exª como o Se na dor
Edi son Lo bão ma ni fes ta ram – nes se sen ti do, sa li en -
to a atu a ção do PFL, base de sus ten ta ção do Go -
ver no – fos sem as mes mas do Go ver no: não te ría -
mos pre sen ci a do a co mé dia de er ros que mar ca ram 
a co me mo ra ção dos 500 anos de des co bri men to do
Bra sil. Re fi ro-me à co mé dia de er ros em to dos os
sen ti dos da vi são his tó ri ca. Co me ça ram a nos ver
como se fôs se mos os ín di os da ocu pa ção e da co lo -
ni za ção por tu gue sa, quan do não so mos, em bo ra
se ja mos hoje uma na ção for ma da pelo pro ces so de
mis ci ge na ção. Então, se ti vés se mos tido a pre o cu -
pa ção de dis cu tir a cul tu ra, o pa tri mô nio his tó ri co, a
for ma ção do Bra sil de hoje, e essa pre o cu pa ção
está pre sen te ao ana li sar a co lo ni za ção de São Luiz 
e do Re ci fe, os mo vi men tos re pu bli ca nos de in de -
pen dên cia do Re ci fe, ob ser va ría mos que tudo isso
tem a ver com a his tó ria cul tu ral de nos so Esta do,
com o Te a tro San ta Isa bel, com o abo li ci o nis mo,
com o re gi o na lis mo, com a vi são da Fa cul da de de
Di re i to em sua re la ção com o Te a tro San ta Isa bel,
com toda a cul tu ra de uma ci da de que tem a pri me i -
ra si na go ga do Novo Mun do, que traz toda uma his -
tó ria dos ju de us que vi e ram com a ocu pa ção ho lan -
de sa. A ex pres são do que é a nos sa cul tu ra, do que 
foi a nos sa for ma ção, se es ti ves se mu i to pre sen te,
tal vez a co me mo ra ção dos 500 anos de des co bri -
men to do Bra sil ti ves se ocor ri do com ma i or dig ni da -
de, tal vez ti vés se mos evi ta do não ape nas a co mé -
dia de er ros, mas tam bém to dos os abu sos e ar bi -
tra ri e da des e até mes mo a re pres são que se su ce -
de ram na que la opor tu ni da de. Sa ú do V. Exª, como
per nam bu ca no, por mos trar a im por tân cia do Re ci fe, 
de seus es pa ços cul tu ra is, en tre eles o Te a tro San ta 
Isa bel, de gran de tra di ção não ape nas para o Esta -
do de Per nam bu co, mas para o Bra sil.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a 
V. Exª o apar te, Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Caro Se -
na dor José Jor ge, que ro tam bém, em rá pi das pa la -

vras, as so ci ar-me a V. Exª e pa ra be ni zá-lo pela im -
por tân cia do tema. Re gis tro, como per nam bu ca no
tam bém, o pres tí gio e o re fe ren ci al do Te a tro San ta
Isa bel não ape nas pe los as pec tos cul tu ra is, mas
tam bém como ber ço da li ber da de e da de mo cra cia e 
pal co de gran de par te da His tó ria de nos so País.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a 
V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

Pros si go a le i tu ra:

Va ut hi er con du ziu as obras até o ano de 1846, 
fim de seu con tra to e quan do já vi nha sen do ob je to
de in ten sas pres sões, pois a opo si ção ao Go ver na -
dor tam bém o atin gia, mas, en tão, o pré dio já se en -
con tra va pron to no que se re fe re aos as pec tos de
cons tru ção. Fal ta vam as obras de aca ba men to, que
fo ram condu zi das por pro fis si o na is bra si le i ros: José
Ma no el Alves Fer re i ra, para os ce ná ri os e de co ra ção
in ter na; os mes tres Za cher e Antô nio Go mes, nas
obras de car pin ta ria; e as pin tu ras, que fi ca ram a car -
go de Jo a quim Lo pes de Bar ros Ca bral e Te i ve.

Alguns me ses an tes de ser ina u gu ra do, no fi -
nal de 1849, o te a tro re ce beu a de no mi na ção de Te -
a tro San ta Isa bel, em ho me na gem à fi lha do Impe -
ra dor Dom Pe dro II, à épo ca com me nos de qua tro
anos de ida de, por su ges tão do Pre si den te da Pro -
vín cia, Ho no ra to Her me to Car ne i ro Leão.

A gran de ce ri mô nia de ina u gu ra ção ocor reu
em 18 de maio de 1850, com a pre sen ça do Pre si -
den te da Pro vín cia, José Ilde fon so de Sou za Ra -
mos, oca sião em que foi re pre sen ta da, pela Cia.
Ger ma no Fran cis co de Oli ve i ra, a peça O Pa jem
d’Aljubarrota, dra ma em três atos de Men des Leal.

Mas nem tudo fo ram gló ri as na vida do San ta
Isa bel! Se guin do as ten dên ci as de mo der ni da de, já
em 1853 era tes te mu nha da des co ber ta e apli ca ção
da luz elé tri ca em seus ar re do res. E de po is se dis se 
que foi jus ta men te um apa re lho elé tri co uti li za do na
peça Fa us to – a ópe ra –, de i xa do no ca ma rim da
pri ma do na, o res pon sá vel pelo in cên dio que des tru -
iu todo o te a tro em 19 de se tem bro de 1869, de i xan -
do em pé ape nas as pa re des la te ra is, o al pen dre e
o pór ti co. A re cons tru ção foi to tal men te ori en ta da,
de Pa ris, pelo en ge nhe i ro Va ut hi er, cu jas re co men -
da ções fo ram se gui das à ris ca. E o te a tro es ta va
pron to para a re i na u gu ra ção em 1875, mas, por fal -
ta dos aces só ri os e da de co ra ção, que cus ta ram 42
con tos de réis, a ce ri mô nia só ocor reu em 16 de de -
zem bro de 1876, com a apre sen ta ção da ópe ra Un
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Bal lo in Mas che ra, de Gi u sep pe Ver di, pela Com -
pa nhia Lí ri ca Ita li a na Tho mas Pa si ni.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Te a -
tro San ta Isa bel teve in for tú ni os, mas tam bém tem
gló ri as a se rem des ta ca das, que pro me tem man tê-lo 
en tre os sím bo los vi vos da evo lu ção da ci da da nia
bra si le i ra. Foi nes sa casa que os es cri to res To bi as
Bar re to e Cas tro Alves pro mo ve ram os cé le bres tor -
ne i os li te rá ri os e pro fe ri ram seus dis cur sos abo li ci o -
nis tas, o que le vou o es cri tor Jo a quim Na bu co, ou tro 
fer re nho de fen sor do abo li ci o nis mo no sé cu lo pas -
sa do, a de cla rar que uma im por tan te fase da abo li -
ção da es cra va tu ra no Bra sil foi ven ci da no Te a tro
San ta Isa bel. A alu são tem seu mar co re pre sen ta ti -
vo na pla ca co lo ca da na área de aces so aos cor re -
do res, no tér reo, na qual se ins cre ve a fra se atri bu í -
da a José Ma ri a no e Jo a quim Na bu co: ”Ga nha mos
aqui a ca u sa da Abo li ção.“

Em 1997, foi de sen vol vi do o Pro je to da Res ta u -
ra ção do Te a tro, para de vol vê-lo à co mu ni da de como
era na sua for ma ori gi nal, de po is de nu me ro sas trans -
for ma ções so fri das nas su ces si vas re for mas, que
pro vo ca ram, in clu si ve, mo di fi ca ções no seu as pec to
ex ter no. 

Atu al men te, o Te a tro se en con tra fe cha do, o
que tem ge ra do crí ti cas dos ór gãos de in for ma ção. A
úl ti ma apre sen ta ção acon te ceu em no vem bro de
1995, com Raul Cor tez, na peça Gre ta Gar bo, quem
di ria, aca bou no Ira já. Os res pon sá ve is pe las obras
se jus ti fi cam, di zen do que a de mo ra para re cu pe rar o
te a tro se deve à sua an ti güi da de e sin gu la ri da de e à
bu ro cra cia do Insti tu to Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co 
Na ci o nal – Iphan. Argu men tam tam bém que, após a
re for ma do apa ra to cê ni co, não va lia a pena re a brir o
pré dio sem uma re for ma pro fun da. A ex pec ta ti va é a
de que o Te a tro San ta Isa bel es te ja pron to em de zem -
bro, mas a in ten ção é ina u gu rá-lo para o fes ti val de te -
a tro que deve re a li zar-se em no vem bro, de acor do
com a de cla ra ção do Di re tor de Artes Cê ni cas da
Fun da ção de Cul tu ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta -
mos di an te da de mons tra ção cla ra de que o per -
nam bu ca no não des cu ra das ma ni fes ta ções cul tu ra -
is as mais di ver sas, já que uma cons tru ção como
essa se des ti na às mais di fe ren tes ma ni fes ta ções
ar tís ti cas, como a mú si ca, a dan ça, a re pre sen ta ção 
te a tral e ou tras ati vi da des di ver sas.

O Te a tro San ta Isa bel já teve o seu Cor po de
Ba i le, foi sede do Con ser va tó rio Dra má ti co, foi ri nha
de lu tas gre co-romanas. Lá fo ram re a li za dos ba i les

de más ca ras e ban que tes. Por tan to, é mu i to gran de
a di ver si da de de fa tos his tó ri cos que tes te mu nhou e 
de ser vi ços que pres tou à so ci e da de re ci fen se e
seus vi si tan tes.

Para as fes ti vi da des de co me mo ra ção do ses -
qui cen te ná rio do Te a tro foi pro gra ma da uma apre -
sen ta ção da Orques tra Sin fô ni ca do Re ci fe, na Pra -
ça da Re pú bli ca, em fren te ao Te a tro, o que ca u sou
pro fun da cons ter na ção para a atu al Di re to ra, Ge ni -
nha da Rosa Bor ges, uma das ma i o res es tu di o sas
da cul tu ra per nam bu ca na, que lan ça rá a se gun da
edi ção do li vro Te a tro de San ta Isa bel – Nas ce -
dou ro e Per ma nên cia, de sua au to ria.

E, para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que ro di zer que a mi nha in ten ção, com
este pro nun ci a men to, é  mos trar a esta Casa e ao
Bra sil que Re ci fe tem, sim, seu cen tro cul tu ral de
gran de va lor ar qui te tô ni co e his tó ri co.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – 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 a V. Exª, emi nen te Se na dor Ro -
ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro apro ve i tar esta ses são de sex ta-feira para so -
li ci tar que a Mesa re ce ba – em bo ra não pos sa ser
lido hoje, por que não há Ordem do Dia – um pro je to
que acre di to ser mu i to atu al. No mo men to em que
se es tão dis cu tin do no País os pro ble mas da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, as pe nas para quem uti li za 
mal ou des via re cur sos, é ne ces sá rio que se co me -
ce a ima gi nar que a pu ni ção, e não a im pu ni da de,
ve nha a ser a re gra. Os agen tes pú bli cos não de -
vem re ce ber ape nas a pu ni ção de pa gar mul ta,
quan do co me tem ilí ci tos, mas pa gar, in clu si ve, com
pena de de ten ção, con for me de ter mi na lei re cen te -
men te apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Fico
ima gi nan do o que pode ocor rer com o Sr. Cel so Pit -
ta – es pe ro que não seja ape nas uma mul ta a ser
paga ao Tri bu nal de Con tas, por to dos os ex ces sos
–, com o Pre fe i to Antô nio Be li na ti, de Lon dri na, e
tan tos ou tros. É ne ces sá rio que se te nha a pers pec -
ti va tam bém de uma pu ni ção mais sé ria. 

Nes se sen ti do, es tou ten tan do, com esse pro je -
to, ex tin guir aqui lo que é um abu so, por que é um pri vi -
lé gio: a cha ma da pri são es pe ci al. Ele ex tin gue a
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 pri são es pe ci al e dis põe so bre o cum pri men to
de pena em de pen dên cia se pa ra da – isso tem que
exis tir – de Mi nis tros de Esta do e até mes mo de ci -
da dãos ou ci da dãs, quan do, a cri té rio da au to ri da de, 
seu re co lhi men to em pri sões co muns ou exe cu ção
de sua pena em de pen dên ci as pe ni ten ciá ri as co -
muns lhes tra ga ris co à vida ou à in te gri da de fí si ca.
Então, ten to de fi nir o que é cum pri men to de pena
em de pen dên cia se pa ra da, mas aca bo com esse
abu so da pri são es pe ci al, que se des ti na va não
ape nas a quem ti ves se di plo ma de ní vel su pe ri or,
mas tam bém a ofi ci a is e fis ca is de vi gi lân cia, ofi ci a is 
de ma ri nha, di ri gen tes de en ti da des sin di ca is, ser vi -
do res de de par ta men to, pi lo tos de ae ro na ves, ofi ci a -
is de ma ri nha, juiz de paz, vi gi lan tes de trans por ta -
do ras, pro fes so res, mem bros da De fen so ria Pú bli ca. 
Isso, evi den te men te, era um rol de pri vi lé gi os. 

Des sa for ma, en ca mi nho este pro je to de lei e
es pe ro que o Se na do, que já dis cu tiu uma vez e
qua se o apro vou, te nha a opor tu ni da de de res ga tar
esse equí vo co an te ri or, apro van do-o ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Emi nen te Se na dor Ro ber to Fre i re, V. Exª pode en -
ca mi nhar a pro pos ta à Mesa. As ses sões
não-deliberativas são des ti na das exa ta men te à
apre sen ta ção de pro pos tas, des de que o au tor es te -
ja pre sen te, e à le i tu ra de ex pe di en te. 

O SR. PRESIDENTE (Ca lor Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, nes ta ma nhã, que ro 
fa zer dois re gis tros. O pri me i ro de ve ria ter sido fe i to
du ran te a se ma na, mas, por im pos si bi li da de de pro -
nun ci ar um dis cur so, de i xei para fa zê-lo na data de
hoje. Re fe re-se às ações anun ci a das pelo Mi nis té rio 
do De sen vol vi men to Agrá rio, ou seja, aos no vos re -
cur sos des ti na dos ao Pro naf e à mu dan ça de me ca -
nis mos na ação de fi nan ci a men to da sa fra da agri -
cul tu ra fa mi li ar.

Nos úl ti mos dias, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e o Mi nis tro Raul Jung mann
em pre en de ram uma ação co ra jo sa. Con si de ro
até que essa vi tó ria pes so al do Pre si den te e  do
Mi nis tro Raul Jung mann, com as mo di fi ca ções fe -
i tas no to can te à po lí ti ca de agri cul tu ra fa mi li ar
con du zi da pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, me re cem não só re co nhe ci men to, mas
tam bém di vul ga ção, para que a so ci e da de, prin ci -
pal men te os as sen ta dos pelo Incra e os usuá ri os

dos pro gra mas de agri cul tu ra fa mi li ar, to mem co -
nhe ci men to. 

Entre as ações anun ci a das, re gis tro, pri me i ro,
o pa ga men to de no vos em prés ti mos do Pro naf e
das dí vi das con tra í das en tre 1995 e 1997 em cin c o
anos, com um ano de ca rên cia; se gun do, o acrés ci -
mo de mais R$2,5 bi lhões no or ça men to do Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to Agrá rio; ter ce i ro, algo que é
ex tre ma men te im por tan te para os usuá ri os dos pro -
gra mas de fi nan ci a men tos, isto é, a cor re ção dos
em prés ti mos do Pro naf com base nos pre ços dos
pro du tos, mais 3% de ju ros ao ano – é bom lem brar
que, an tes, essa taxa de ju ros che ga va a 16% ao
ano. 

Ou tra ação im por tan te foi a am pli a ção para
R$4,24 bi lhões do or ça men to do pró prio Pro naf –
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra 
Fa mi li ar e o au men to das ga ran ti as do Te sou ro para 
fi nan ci a men tos em to das as ca te go ri as de as sen ta -
men to fa mi li ar – até en tão, mu i tas ope ra ções não
po di am ser re a li za das, por que não ha via o fun do de
ga ran tia do Go ver no Fe de ral; por úl ti mo, a cri a ção
de mais um cré di to fun diá rio de R$720 mi lhões, que
re for ça rá o pro gra ma Ban co da Ter ra, para bus car a 
am pli a ção dos as sen ta men tos.

O Sr. Ro ber to Fre i re  (PPS – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
V. Exª, com pra zer.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – Se na dor
Ro me ro Jucá, não de se jo fa lar di re ta men te do as -
sun to que V. Exª abor da, mas so bre o Mi nis tro Raul
Jung mann. To mei conheci men to – tal vez, por um
equí vo co meu na tri bu na – de que saiu na im pren -
sa que eu ti nha dito que o S. Exª era tí bio ou ha via 
de mons tra do ti bi e za. Como com pa nhe i ro do nos -
so Par ti do, em bo ra li cen ci a do para exer cer o car -
go de Mi nis tro do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, pes soa que mu i to pre zo, al guém ti nha
me dito que eu ti nha qua se que o de sa u to ri za do
na sua ges tão à fren te do Mi nis té rio. Eu dis se:
Olha, eu não te nho nem que au to ri zar nem que
de sa u to ri zar. Eu te nho até que re co nhe cer –  n o
meu dis cur so eu re co nhe ço – que é uma das áre -
as onde este Go ver no apre sen ta até al guns gran -
des avan ços – com al guns pro ble mas – o que se
deve, in clu si ve, à ação do Mi nis tro Raul Jung -
mann. Mas pa re ce-me que, tal vez no ca lor d o
apar te do Se na dor Edu ar do Su plicy, na res pos ta,
co lo quei tudo um pou co ”no mes mo saco“. Ti bi e za 
do Pa lá cio do Pla nal to em re la ção à cor rup ção,
aos pro ble mas que es tão ocor ren do no Go ver no
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Fe de ral por fal ta de co ra gem de mu dar ru mos,
não em re la ção à ques tão da re for ma agrá ria. Ti -
bi e za, eu fa lei, do Pa lá cio do Pla nal to, não do Mi -
nis tro. Até por que se o Mi nis tro tem uma ca rac te -
rís ti ca é não ser tí bio. Isso eu que ria di zer de pú -
bli co aqui. O que re cla mei, e o dis se pes so al men -
te, é que a pos tu ra do Go ver no e dele, que sem pre
foi um ho mem aber to ao diá lo go, nes ses úl ti mos epi -
só di os com o MST, ti nha sido de mu i ta in to le rân cia e 
de ar ro gân cia. Ain da bem que se pre nun cia a aber -
tu ra do diá lo go. Era um re gis tro que que ria fa zer, até 
para não fi car em cor re do res na dis cus são, mas fi car 
cla ro. Em ne nhum mo men to cha mei o Mi nis tro de tí -
bio, até por que tí bio S. Exª não é. Se tem de fe i tos,
não será nun ca esse.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª. É im por tan te, efe ti va men te,
que essa ques tão seja ex pli ca da ou re gis tra da, ten -
do em vis ta que V. Exª tam bém re co nhe ceu a im por -
tân cia dos avan ços do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so na ques tão da re for ma agrá ria. Sua Exce -
lên cia tem no Mi nis tro Raul Jung mann, há cin co
anos, uma pes soa de di ca da e que tem, efe ti va men -
te, con quis ta do avan ços im por tan tes. 

Ain da den tro do tema, re gis tro duas ques tões:
pri me i ro, que as im por tan tes me di das anun ci a das
pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, em re u nião
com a Con tag, fo ram re ce bi das de for ma mu i to po si -
ti va. 

E uma ou tra ques tão, que en ca mi nhei a to dos
os lí de res do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos,
diz res pe i to a mais de dez emen das que pre pa rei
para a LDO – Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – exa -
ta men te tra tan do da re for ma agrá ria. Enten do que
uma das trin che i ras em que de ve mos lu tar para am -
pli ar a ação da re for ma agrá ria é exa ta men te o
Orça men to da União. E foi exa ta men te pen san do
nis so que apre sen tei emen das à LDO, tra tan do es -
pe ci fi ca men te das me tas a se rem fi xa das no Orça -
men to do pró xi mo ano, no que con cer ne à essa
ques tão. Enca mi nhei a to dos os lí de res par ti dá ri os
das duas Ca sas es sas emen das, para que elas se -
jam apre ci a das e con tem com o apo io dos par ti dos.
É im por tan te dis cu tir mos a re for ma agrá ria, mas no
nos so es pa ço de dis cus são, que tam bém é a Co mis -
são de Orça men to, é im por tan te que aque les que fa -
lam nos dis cur sos so bre a sua am pli a ção ajam, na

prá ti ca, am pli an do es ses re cur sos para o or ça men to
de 2001. 

Re gis tro tam bém, Sr. Pre si den te – e o faço com 
mu i ta tran qüi li da de – que nes ta se ma na en trei, no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com uma ação po pu lar
con tra to dos os De sem bar ga do res e Ju í zes do Esta -
do de Ro ra i ma. E por que as sim pro ce di, Sr. Pre si -
den te? Por que re ce bi de nún cia do Juiz Hél der Gi rão
Bar re to, cuja ma té ria foi pu bli ca da no jor nal lo cal,
dan do con ta de que os Ju í zes e De sem bar ga do res
de Ro ra i ma es ta ri am ga nhan do mais do que os Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou seja, teto fi xa do 
exa ta men te para os sa lá ri os não só nos Po de res,
mas, es pe ci fi ca men te, na ques tão do Ju di ciá rio.

Faço essa ação no sen ti do de bus car ca mi nhos 
para for ta le cer o Tri bu nal de Jus ti ça de Ro ra i ma.
Que ama nhã nin guém ve nha di zer que a nos sa ação 
é pes so al men te con tra De sem bar ga do res, ou con tra 
Ju i zes. Não o é. Faço ins ti tu ci o nal men te, por que en -
ten do que o Tri bu nal de Jus ti ça de Ro ra i ma me re ce
o apo io e o res pe i to de toda po pu la ção do Esta do e
do País e, para isso, pre ci sa agir de for ma cor re ta.

Fi can do na dú vi da so bre essa de nún cia, de
que Ju i zes e de sem bar ga do res ga nha ri am mais, e
não ten do res pos ta ao pe di do de in for ma ções que
en ca mi nhei à Pre si dên cia do Tri bu nal, pre fe ri fa zer
essa co mu ni ca ção ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
exa ta men te para di ri mir as dú vi das so bre essa ques -
tão sa la ri al.

Espe ro que os De sem bar ga do res e Ju i zes não
es te jam per ce ben do es ses sa lá ri os que fo ram es -
tam pa dos nas ma té ri as de jor na is. Se es ti ve rem, in -
fe liz men te, en ten do que o Su pre mo de ve rá de ter mi -
nar pro ce di men tos, que de vem ser cum pri dos em
todo País, in clu si ve pela Jus ti ça do meu Esta do.

Qu e ro co mu ni car a ação por mim em pre en di -
da; mais do que isso, re gis trar o meu res pe i to à Jus -
ti ça de Ro ra i ma e di zer que esse ato bus ca con tri bu -
ir com a Jus ti ça do meu Esta do e não agre gar, ata -
car ou fa zer qual quer tipo de in ter ven ção que seja
an ti de mo crá ti ca. Ao con trá rio, bus co a de mo cra cia e 
o res pe i to de to dos à lei.

Peço a V. Exª, ao en cer rar as mi nhas pa la vras,
que faça par te do meu pro nun ci a men to as ma té ri as
que re gis tram a edi ção das me di das que agre ga ram
re cur sos fi nan ce i ros ao Mi nis té rio do De sen vol vi men -
to Agrá rio, car ta, cor res pon dên cia en vi a da pelo Mi nis -
tro Raul Jung mann a mim, tra tan do des sa ques tão,
bem como có pia, na ín te gra, da ação qu



e men ci o nei, en ca mi nha da ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to.

O Sr. Se na dor Lú cio Alcân ta ra 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. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: Falo So bre Li vros! 

Gos ta ria de re gis trar nos Ana is des ta Casa Le -
gis la ti va uma bre ve co mu ni ca ção a qual mu i to me
ani ma: Falo so bre li vros!

A li vra ria Si ci li a no pa tro ci na a ini ci a ti va de pro -
por ci o nar aber tu ra ao es cri tor bra si li en se, com o in tu i -
to de va lo ri zar a pro du ção li te rá ria de au to res lo ca is.
Dia 19 de maio, a li vra ria Si ci li a no Park Shop ping, ina -
u gu rou um es pa ço es pe cí fi co para a ex po si ção de
obras de mais de se ten ta au to res dos mais va ri a dos
gê ne ros e ten dên ci as l i te rá ri as. Tal ini ci a ti va con ta
com a par ce ria do Sin di ca to dos Escri to res de Bra sí -
lia, da Aca de mia de Le tras do Dis tri to Fe de ral, da
Asso ci a ção Na ci o nal dos Escri to res, Pro je to
Sur-Cultural e da The sa u ros Edi to ra.

A par tir des se even to, as lo jas da Li vra ria Si ci li a -
no pas sa rão a co mer ci a li zar li vros de au to res lo ca is,
em todo o País, si na li zan do para a di mi nu i ção de um

dos mais an gus ti an tes pro ble mas dos es cri to res, que
é a dis tri bu i ção.

À épo ca da glo ba li za ção, por mais sur pre en -
den te e até con tra di tó rio pa re ça, vale as si na lar a va lo -
ri za ção do re gi o nal.

Bra sí lia ini cia esse im por tan te pro je to ho me na -
ge an do um dos mais res pe i ta dos in te lec tu a is ra di ca -
dos na ci da de, o po e ta e en sa ís ta Cas si a no Nu nes.

Se a Si ci li a no, con si de ra da a ma i or rede de li -
vra ri as da Amé ri ca La ti na, in ves tir no de sen vol vi men -
to de tal ati vi da de, nos vá ri os es ta dos bra si le i ros, se -
ria de agra dá vel re co nhe ci men to ver o meu es ta do, o
Ce a rá, abrin do suas es tan tes para aco lher, di fun dir e
co mer ci a li zar obras li te rá ri as de es cri to res lo ca is.

Há de se va lo ri zar e pres ti gi ar a pro du ção cul tu -
ral lo cal, sem que isso im pli que pre ju í zo às gran des
obras na ci o na is.

Vejo todo esse mo vi men to com gran de con ten -
ta men to!

Era o que ti nha a di zer.
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.

Está en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 26 mi nu tos.)
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Men sa gem Nº 118, de 2000 (nº 692/2000, na
ori gem), de 18 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de 2000, que dis -
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de maio de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2000
(Nº 2.549/2000, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º As Agên ci as Re gu la do ras te rão suas re -
la ções de tra ba lho re gi das pela 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, e le gis la ção tra ba lhis -
ta cor re la ta, em re gi me de em pre go pú bli co.

Art. 2º Fi cam cri a dos, para exer cí cio ex clu si vo
nas Agên ci as Re gu la do ras, os em pre gos pú bli cos
de ní vel su pe ri or de Re gu la dor, de Ana lis ta de Su -
por te à Re gu la ção, os em pre gos de ní vel mé dio de
Téc ni co em Re gu la ção e de Téc ni co de Su por te à
Re gu la ção, os car gos efe ti vos de ní vel su pe ri or de
Pro cu ra dor, os Car gos Co mis si o na dos de Di re ção –
CD, de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Asses so ria –
CA e de Assis tên cia – CAS, e os Car gos Co mis si o -
na dos Téc ni cos – CCT, cons tan tes do Ane xo I.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do aos em pre ga dos,
aos re qui si ta dos, aos ocu pan tes de car gos co mis si -
o na dos e aos di ri gen tes das Agên ci as Re gu la do ras 
o exer cí cio de ou tra ati vi da de pro fis si o nal, in clu si ve 
ges tão ope ra ci o nal de em pre sa, ou di re ção po lí ti -
co-partidária, ex ce tu a dos os ca sos admi ti dos em
lei.

Art. 3º Os Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia
Exe cu ti va, de Asses so ria e de Assis tên cia são de li -
vre no me a ção e exo ne ra ção da ins tân cia de de li be -
ra ção má xi ma da Agên cia.

Art. 4º As Agên c i as se rão di ri gi das em re gi me
de co le gi a do, por um Con se lho Di re tor ou Di re to ria
com pos ta por Con se lhe i ros ou Di re to res, sen do um

de les o seu Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di re -
tor-Presidente.

Art. 5º O Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di -
re tor-Presidente (CD I) e os de ma is mem bros do
Con se lho Di re tor ou da Di re to ria (CD II) se rão bra si -
le i ros, de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e 
ele va do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos
car gos para os qua is se rão no me a dos, de ven do ser
es co lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por ele
no me a dos, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te ou o Di re -
tor-Geral ou o Di re tor-Presidente será no me a do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes do
Con se lho Di re tor ou da Di re to ria, res pec ti va men te, e
in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de no me -
a ção.

Art. 6º O man da to dos Con se lhe i ros e dos Di re -
to res terá o pra zo fi xa do na lei de cri a ção de cada
Agên cia.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de va cân cia no cur so
do man da to, este será com ple ta do por su ces sor in -
ves ti do na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or.

  Art. 7º A lei de cri a ção de cada Agên cia dis po -
rá so bre a for ma da não-coincidência de man da to.

Art. 8º Ter mi na do o man da to, o ex-dirigente fi -
ca rá im pe di do, por um pe río do de qua tro me ses,
con ta dos da data do tér mi no do seu man da to, de
pres tar qual quer tipo de ser vi ço no se tor pú bli co ou
a em pre sa in te gran te do se tor re gu la do pela Agên -
cia.

§ 1º Inclui-se no pe río do a que se re fe re o ca -
put even tu a is pe río dos de fé ri as não go za das.

§ 2º Du ran te o im pe di men to, o ex-dirigente fi -
ca rá vin cu la do à Agên cia, fa zen do jus a re mu ne ra -
ção equi va len te à do car go de di re ção que exer ceu,
sen do as se gu ra do, no caso de ser vi dor pú bli co, to -
dos os di re i tos como se es ti ves se em efe ti vo exer cí -
cio das atri bu i ções do car go.

§ 3º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go ao
ex-dirigente exo ne ra do a pe di do, se este já es ti ver
cum pri do pelo me nos seis me ses do seu man da to.

§ 4º 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-dirigente
que vi o lar o im pe di men to pre vis to nes te ar ti go.

Art. 9º Os Con se lhe i ros e os Di re to res so men -
te per de rão o man da to em caso de re nún cia, de
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con de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de
pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

Pa rá gra fo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia po -
de rá pre ver ou tras con di ções para a per da do man da to.

Art. 10. O re gu la men to de cada Agên cia dis ci -
pli na rá a subs ti tu i ção dos Con se lhe i ros e Di re to res
em seus im pe di men tos ou afas ta men tos re gu la men -
ta res ou ain da no pe río do de va cân cia que an te ce -
der a no me a ção de novo Con se lhe i ro ou Di re tor.

Art. 11. Na Agên cia em cuja es tru tu ra es te ja
pre vis ta a Ou vi do ria, o seu ti tu lar ocu pa rá o car go
co mis si o na do de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE II.

Pa rá gra fo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia
de fi ni rá as atri bu i ções do Ou vi dor, as se gu ran -
do-se-lhe au to no mia e in de pen dên cia de atu a ção e
con di ção ple na para de sem pe nho de suas ati vi da -
des.

Art. 12. A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli cos
do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo da Agên ci as dar-se-á
por meio de con cur so pú bli co de pro vas ou de pro -
vas e tí tu los, con for me dis pos to em re gu la men to
pró prio de cada Agên cia, com apro va ção e au to ri za -
ção pela ins tân cia de de li be ra ção má xi ma da or ga ni -
za ção.

§ 1º O con cur so pú bli co po de rá ser re a li za do
para pro vi men to efe ti vo de pes so al em clas ses dis -
tin tas de um mes mo em pre go pú bli co, con for me dis -
po ni bi li da de or ça men tá ria e de va gas.

§ 2º O con cur so pú bli co será es ta be le ci do em
edi tal de cada Agên cia, po den do ser cons ti tu í do das 
se guin tes eta pas:

I – pro vas es cri tas;

II – pro vas ora is; e
III – pro vas de tí tu lo.

§ 3º O edi tal de cada Agên cia de fi ni rá as ca -
rac te rís ti cas de cada eta pa do con cur so pú bli co, os
re qui si tos e es co la ri da de, for ma ção es pe ci a li za da e
ex pe riên cia pro fis si o nal, cri té ri os eli mi na tó ri os e
clas si fi ca tó ri os, bem como even tu a is res tri ções e
con di ci o nan tes.

§ 4º Re gu la men to pró prio de cada Agên cia dis -
po rá so bre o de ta lha men to e as es pe ci fi ci da des dos
con cur sos pú bli cos.

§ 5º Po de rá ain da fa zer par te do con cur so,
para efe i to eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, cur so de for -
ma ção es pe cí fi ca.

Art. 13. Os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos
são de ocu pa ção pri va ti va de ser vi do res e em pre -

ga dos do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, do Qu a dro
de Pes so al Espe cí fi co e do Qu a dro de Pes so al em 
Extin ção de que tra ta o art. 19 e de re qui si ta dos
de ou tros ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Ao ocu pan te de Car go Co -
mis si o na do Téc ni co será pago um va lor acres ci do
ao sa lá rio ou ven ci men to con for me ta be la cons tan te 
do Ane xo II.

Art. 14. Os quan ti ta ti vos dos em pre gos pú bli -
cos e dos car gos co mis si o na dos de cada Agên cia
se rão es ta be le ci dos em lei, fi can do as Agên ci as au -
to ri za das a efe tu ar a al te ra ção dos quan ti ta ti vos e
da dis tri bu i ção dos Car gos Co mis si o na dos de Ge -
rên cia Exe cu ti va, de Asses so ria, de Assis tên cia e
dos Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos, ob ser va dos
os va lo res de re tri bu i ção cor res pon den tes e des de
que não acar re te au men to de des pe sa.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a trans fe rên cia en -
tre Agên ci as de ocu pan tes de em pre go efe ti vo de
Re gu la dor e de Ana lis ta de Su por te à Re gu la ção.

Art. 15. O regu la men to pró prio de cada Agên -
cia dis po rá so bre as atri bu i ções es pe cí fi cas, a es -
tru tu ra ção, a clas si fi ca ção e o res pec ti vo sa lá rio
dos em pre gos pú bli cos de que tra ta o art. 2º, res -
pe i ta dos os li mi tes re mu ne ra tó ri os de fi nidos no
Ane xo III.

Art. 16. Agên ci as Re gu la do ras po de rão re qui -
si tar, com ônus, ser vi do res e em pre ga dos de ór gãos 
e en ti da des in te gran tes da ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses 
sub se qüen tes à sua ins ta la ção, as Agên ci as po de -
rão com ple men tar a re mu ne ra ção do ser vi dor ou
em pre ga do pú bli co re qui si ta do, até o li mi te da re mu -
ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
ocu pa do no ór gão ou na en ti da de de ori gem, quan -
do a re qui si ção im pli car re du ção des sa re mu ne ra -
ção.

§ 2º No caso das Agên ci as já cri a das, o pra zo
re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or será con ta do a par tir
da pu bli ca ção des ta lei.

§ 3º O quan ti ta ti vo de ser vi do res ou em pre ga -
dos re qui si ta dos, acres ci do do pes so al dos Qu a dros 
a que se re fe re o ca put do art. 19, não po de rá ul tra -
pas sar o nú me ro de em pre gos fi xa do para a res pec -
ti va Agên cia.

§ 4º As Agên ci as de ve rão res sar cir ao ór gão
ou à en ti da de de ori gem do ser vi dor ou do em pre ga -

404 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO   2000



do re qui si ta do as des pe sas com sua re mu ne ra ção e 
obri ga ções pa tro na is.

Art. 17. Os ocu pan tes de Car go Co mis si o na do, 
mes mo quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, po de rão re ce ber a
re mu ne ra ção do car go na Agên cia ou a de seu car -
go efe ti vo ou em pre go per ma nen te no ór gão ou na
en ti da de de ori gem, op tan do, nes te caso, por re ce -
ber va lor re mu ne ra tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:

I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu -
ne ra ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma -
nen te de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go
exer ci do na Agên cia; ou

II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si -
o na dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de
Asses so ria nos ní ve is CA I e CA II, e cin qüen ta e
cin co por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis -
si o na dos de Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de
Assis tên cia.

Art. 18. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão di vul ga rá, no pra zo de trin ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, ta be la es ta be le cen do 
as equi va lên ci as en tre os Car gos Co mis si o na dos e
Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos no Ane xo 
II e os Car gos em Co mis são do Gru po-Direção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, para efe i to de
apli ca ção de le gis la ções es pe cí fi cas re la ti vas à per -
cep ção de van ta gens, de ca rá ter re mu ne ra tó rio ou
não, por ser vi do res ou em pre ga dos pú bli cos.

Art. 19. Me di an te lei, po de rão ser cri a dos Qu a -
dro de Pes so al Espe cí fi co, des ti na do, ex clu si va men -
te, à ab sor ção de ser vi do res pú bli cos fe de ra is re gi -
dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
e Qu a dro de Pes so al em Extin ção, des ti na do ex clu -
si va men te à ab sor ção de em pre ga dos de em pre sas
pú bli cas fe de ra is li qui da das ou em pro ces so de li -
qui da ção, re gi dos pelo re gi me ce le tis ta, que se en -
con tra rem exer cen do ati vi da des a se rem ab sor vi das 
pe las Agên ci as.

  § 1º A soma dos car gos ou em pre gos dos
Qu a dros a que se re fe re este ar ti go não po de rá ex -
ce der ao nú me ro de em pre gos que fo rem fi xa dos
para o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.

§ 2º Os Qu a dros de que tra ta o ca put des te
ar ti go têm ca rá ter tem po rá rio, ex tin guin do-se as va -
gas ne les alo ca das, à me di da que ocor re rem va cân -
ci as.

§ 3º À me di da que fo rem ex tin tos os car gos ou
em pre gos dos Qu a dros de que tra ta este ar ti go, é fa -

cul ta do à Agên cia o pre en chi men to de em pre gos de 
pes so al con cur sa do para o Quadro de Pes so al Efe -
ti vo.

§ 4º Se o quan ti ta ti vo de car gos ou em pre gos
dos Qu a dros de que tra ta este ar ti go for in fe ri or ao
Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, é fa cul ta da à Agên cia a
re a li za ção de con cur so para pre en chi men to dos em -
pre gos ex ce den tes.

§ 5º O in gres so no Qu a dro de Pes so al Espe cí -
fi co será efe tu a do por re dis tri bu i ção.

§ 6º A ab sor ção de pes so al ce le tis ta no Qu a -
dro de Pes so al em Extin ção não ca rac te ri za res ci -
são con tra tu al.

Art. 20. A re a li za ção de ser vi ços ex tra or di ná ri -
os por em pre ga dos das Agên ci as Re gu la do ras su -
bor di na-se, ex clu si va men te, aos li mi tes es ta be le ci -
dos na le gis la ção tra ba lhis ta apli cá vel ao re gi me ce -
le tis ta.

Pa rá gra fo úni co. A re a li za ção dos ser vi ços de
que tra ta o ca put de pen de da dis po ni bi li da de de re -
cur sos or ça men tá ri os.

Art. 21. As Agên ci as Re gu la do ras im ple men ta -
rão, no pra zo má xi mo de dois anos, con ta dos de
sua ins ti tu i ção:

I – ins trumento es pe cí fi co de ava li a ção de de -
sem pe nho, es ta be le cen do cri té ri os pa dro ni za dos
para men su ra ção do de sem pe nho de seus em pre -
ga dos;

II – pro gra ma per ma nen te de ca pa ci ta ção, tre i -
na men to e de sen vol vi men to; e

III – re gu la men to pró prio, dis pon do so bre a es -
tru tu ra ção, clas si fi ca ção, dis tri bu i ção de va gas e re -
qui si tos dos em pre gos pú bli cos, bem como so bre os 
cri té ri os de pro gres são de seus em pre ga dos.

1º A pro gres são dos em pre ga dos nos res pec ti -
vos em pre gos pú bli cos terá por base os re sul ta dos
ob ti dos nos pro ces sos de ava li a ção de de sem pe -
nho, ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção fun ci o na is, vi san do
ao re co nhe ci men to do mé ri to fun ci o nal e à oti mi za -
ção do po ten ci al in di vi du al, con for me dis pos to em
re gu la men to pró prio de cada Agên cia.

§ 2º É ve da da a pro gres são do ocu pan te de
em pre go pú bli co das agên ci as an tes de com ple ta do
um ano de efe ti vo exer cí cio no em pre go.

§ 3º Para as Agên ci as já cri a das, o pra zo de
que tra ta o ca put des te ar ti go será con ta do a par tir
da pu bli ca ção des ta lei.
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Art. 22. Fi cam as Agên ci as au to ri za das a cus -
te ar as des pe sas com re mo ção e es ta da para os
pro fis si o na is que, em vir tu de de no me a ção para
Car gos Co mis si o na dos de Di re ção, de Ge rên cia
Exe cu ti va e de Asses so ria dos ní ve is CD I e II, CGE 
I e II, CA I e II, e para os Car gos Co mis si o na dos
Téc ni cos, nos ní ve is CCT V e IV, vi e rem a ter exer -
cí cio em ci da de di fe ren te da de seu do mi cí lio, con -
for me dis pos to em re gu la men to de cada Agên cia,
ob ser va dos os li mi tes de va lo res es ta be le ci dos para 
a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta.

Art. 23. Os regulamentos próprios das
Agências referidos nesta lei serão aprovados por
decisão da instância de deliberação superior de
cada Autarquia, com ampla divulgação interna e
publicação no Diário Oficial da União.

Art. 24. Cabe às Agên ci as, no âm bi to de suas
com pe tên ci as:

I – ad mi nis trar os em pre gos pú bli cos e os car -
gos Co mis si o na dos de que tra ta esta lei; e

II – edi tar e dar pu bli ci da de aos re gu la men tos
e ins tru ções ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei.

Art. 25. Os Qu a dros de Pes so al Efe ti vo e os
quan ti ta ti vos de Car gos Co mis si o na dos da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, da Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, da Agên -
cia Na ci o nal de Pe tró leo – ANT, da Agên cia Na ci o -
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVS e da Agên cia Na -
ci o nal de Sa ú de Su ple men tar – ANS são os cons -
tan tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 26. As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das 
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, pror ro gar os con -
tra tos de tra ba lho tem po rá ri os em vi gor, por pra z o
má xi mo de vin te e qua tro me ses além da que les pre -
vis tos na le gis la ção vi gen te, a par tir do ven ci men to
de cada con tra to de tra ba lho.

Art. 27. As Agên ci as que vi e rem a ab sor ver, no 
Qu a dro de Pes so al em Extin ção de que tra ta o art.
19 des ta lei, em pre ga dos que se jam par ti ci pan tes
de en ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da po de -
rão atu ar com suas pa tro ci na do ras na con di ção de
su ces so ras de en ti da des às qua is es ses em pre ga -
dos es ta vam vin cu la dos, ob ser va da a exi gên cai 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 par ti ci pan te, de acor do com os arts.
5º e 6º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de
de zem bro de 1998.

Pa rá gra fo úni co. O con jun to de em pre ga dos
de que tra ta o ca put cons ti tu i rá mas sa fe cha da.

Art. 28. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Espe -
cí fi co, in te gra do pe los ser vi do res re gi dos pela Lei nº 
8.112, de 11 de De zem bro de 1990, que te nha sido
re dis tri bu í dos para a ANVS por for ça de lei.

§ 1º O in gres so no Qu a dro de que tra ta o ca -
put é res tri to aos ser vi do res que, em 31 de de zem -
bro de 1998, es ta vam em exer cí cio na ex tin ta Se -
cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e nos pos tos por tuá -
ri os, ae ro por tuá ri os e de fron te i ra, ori un dos dos qua -
dros de pes so al do Mi nis té rio da Sa ú de ou da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de.

§ 2º É ve da da a re dis tri bu i ção de ser vi do res
para a ANVS, po den do os ser vi do res do Qu a dro de
Pes so al Espe cí fi co se rem re dis tri bu í dos para ou tros
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de -
ral ou ce di dos nos ter mos da le gis la ção do Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

§ 3º Excep ci o nal men te, para efe i to da apli ca -
ção do dis pos to no § 1º do art. 19 des ta lei, no caso
da ANVS, se rão con si de ra dos ape nas os car gos
efe ti vos de ní vel su pe ri or in te gran tes do Qu a dro
de Pes so al Espe cí fi co de que tra ta o ca put des te
ar ti go.

Art. 19. Fica cri a do, den tro do li mi te quan ti ta ti -
vo do Qu a dro Efe ti vo da Ana tel, Ane el, ANP e ANS,
Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co a que se re fe re o art.
19, com pos to por ser vi do res que te nham sido re dis -
tri bu í dos para as agên ci as até a data da pro mul ga -
ção des ta lei.

Art. 30. Fica cri a do, no âm bi to ex clu si vo da
Ana tel, den tro do li mi te de car gos fi xa dos no Ane xo
I, o Qu a dro Espe ci al em Extin ção, no re gi me da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, com a fi na li da -
de de ab sor ver em pre ga dos da Te le co mu ni ca ções
Bra si le i ras S.A. – TELEBRÁS, que se en con tra rem
ce di dos àque la Agên cia na data da pu bli ca ção des ta 
lei.

§ 1º Os em pre ga dos da Te le brás ce di dos ao
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, na data da pu bli ca ção 
des ta lei, po de rão in te grar o Qu a dro Espe ci al em
Extin ção.

§ 2º As ta be las sa la ri a is a se rem apli ca das aos 
em pre ga dos do Qu a dro Espe ci al em Extin ção de
que tra ta o ca put  são as es ta be le ci das nos Ane xos
IV e V.

§ 3º Os va lo res re mu ne ra tó ri os per ce bi dos pe -
los em pre ga dos que in te gra rem o Qu a dro Espe ci al
em Extin ção, de que tra ta o ca put , não so fre rão al -
te ra ção, de ven do ser man ti do o de sen vol vi men to na 
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car re i ra con for me pre vi são no Pla no de Car gos e
Sa lá ri os em que es ti ver en qua dra do.

§ 4º A di fe ren ça da re mu ne ra ção a ma i or será
con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti -
fi ca da.

§ 5º A ab sor ção de em pre ga dos es ta be le ci da
no ca put será fe i ta me di an te su ces são tra ba lhis ta,
não ca rac te ri zan do res ci são con tra tu al.

§ 6º A ab sor ção do pes so al no Qu a dro Espe ci -
al em Extin ção dar-se-á me di an te ma ni fes ta ção for -
mal de ace i ta ção por par te do em pre ga do, no pra zo
má xi mo de qua ren ta e cin co dias da pu bli ca ção des -
ta lei.

Art. 31. As Agên ci as Re gu la do ras, no exer cí cio 
de sua au to no mia, po de rão de sen vol ver sis te mas
pró pri os de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos, in -
clu si ve ca das tro e pa ga men to, sen do obri ga tó rio a
ali men ta ção dos sis te mas e in for ma ções man ti dos
pelo ór gão Cen tral do Sis te ma de Pes so al Ci vil –
SIPEC.

Art. 32. No pra zo de até no ven ta dias, con ta -
dos da pu bli ca ção des ta Lei, fi cam ex tin tos os
Car gos de Na tu re za Espe ci al e os Car gos do Gru -
po-Direção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS
ora alo ca dos à Ane el, Ana tel, ANP, ANVS e ANS,
e os Car gos Co mis si o na dos de Te le co mu ni ca -
ções, Pe tró leo, Ener gia Elé tri ca e Sa ú de Su ple -
men tar e as Fun ções Co mis si o na das de Vi gi lân cia 
Sa ni tá ria .

Pa rá gra fo úni co. Os  Car gos Co mis si o na dos e
os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos de que tra ta
esta Lei só po de rão ser pre en chids após a ex tin ção
de que tra ta o ca put.

Art. 33. Os pro cu ra do res Au tár qui cos re gi dos
pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, po -
de rão ser re dis tri bu í dos para as Agên ci as, sem in te -
grar o Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co, des de que
res pe i ta do o nú me ro de em pre gos pú bli cos de Pro -
cu ra dor cor res pon den tes fi xa do no Ane xo I.

Art. 34. Obser va do o dis pos to no art. 19, fi cam
as Agên ci as re fe ri das no art. 25 au to ri za das a ini ci ar 
pro ces so de con cur so pú bli co para pro vi men to de
em pre gos de seu Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.

Art. 35. O art. 31 da Lei nº 8.987, de 13 de fe -
ve re i ro e 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -

te in ci so IX:

“Art. 31. .................................................
..............................................................
IX – Re a li zar au diên cia pú bli ca, com

an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias, an tes de
qual quer au men to de ta ri fas ex pon do, na
oca sião, to dos os da dos re la ti vos aos cus tos
dos ser vi ços pres ta dos, com vis tas a pos si bi -
li tar aos con su mi do res o en ca mi nha men to de 
seus ple itos, opi niões e su ges tões.

....................................................."(NR)

Art. 36. O ca put do art. 24 da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 24. O man da to dos mem bros do
Con se lho Di re tor será de cin co anos.

....................................................."(NR)

Art. 37. A aqui si ção de bens e a con tra ta ção
de ser vi ços pe las Agên ci as Re gu la do ras po de rá se
dar nas mo da li da des de con sul ta e pre gão, ob ser va -
do o dis pos to nos arts. 55 e 58 da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997, e nos ter mos de re gu la men to
pró prio.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put  não se
apli ca às con tra ta ções re fe ren tes a obras e ser vi ços
de en ge nha ria, cu jos pro ce di men tos de ve rão ob ser -
var as nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta ção para 
a Admi nis tra ção Pú bli ca.

Art. 38. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 39. Fi cam re vo ga dos o art. 8º da Lei nº
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, os arts. 12, 13, 
14, 26, 28 e 31  os Ane xos I e II da Lei nº 9.472, de 
16 de ju lho de 1997; o art. 13 da Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997; os arts. 35 e 36, o in ci so II e os
pa rá gra fos do art. 37, e o art. 60 da Lei nº 9.649, de 
27 de maio de 1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999; e os arts. 12 e 27
e o Ane xo I da Lei nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de
2000.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.549, DE 2000

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As Agên ci as Re gu la do ras te rão suas re -

la ções de tra ba lho re gi das pela 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, e le gis la ção tra ba lhis ta
cor re la ta, em re gi me de em pre go pú bli co.

Art. 2º Fi cam cri a dos, para exer cí cio ex clu si vo
nas Agên ci as Re gu la do ras, os em pre gos pú bli cos de
ní vel su pe ri or de Re gu la dor, de Ana lis ta de Su por te à
Re gu la ção e de Pro cu ra dor, os em pre gos de ní vel
mé dio de Téc ni co em Re gu la ção e de Téc ni co de Su -
por te à Re gu la ção, os Car gos Co mis si o na dos de Di -
re ção – CD, de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Asses -
so ria – CA e de Assis tên cia – CAS, e os Car gos Co -
mis si o na dos Téc ni cos – CCT, cons tan tes do Ane xo I.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do aos em pre ga dos,
aos re qui si ta dos, aos ocu pan tes de car gos co mis si o -
na dos e aos di ri gen tes das Agên ci as Re gu la do ras o
exer cí cio re gu lar de ou tra ati vi da de pro fis si o nal, in clu -
si ve ges tão ope ra ci o nal de em pre sa, ou di re ção po lí -
ti co-partidária, exe cu ta dos os ca sos ad mi ti dos em lei.

Art. 3º Os Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia
Exe cu ti va, de Asses so ria e de Assis tên cia são de li -
vre no me a ção e exo ne ra ção da ins tân cia de de li be ra -
ção má xi ma da Agên cia.

Art. 4º As Agên c i as se rão di ri gi das em re gi me
de co le gi a do, por um Con se lho Di re tor ou Di re to ria
com pos ta por Con se lhe i ros ou Di re to res, sen do um
de les o seu Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di re -
tor-Presidente.

Art. 5º O Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di -
re tor-Presidente (CD I) e os de ma is mem bros do Con -
se lho Di re tor ou da Di re to ria (CD II) se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos
para os qua is se rão no me a dos, de ven do ser es co lhi -
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por ele no me a -
dos, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter -
mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te ou o Di re tor-Geral 
ou o Di re tor-Presidente será no me a do pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca en tre os in te gran tes do Con se lho Di re tor
ou da Di re to ria, res pec ti va men te, e in ves ti do na fun ção 
pelo pra zo fi xa do no ato de no me a ção.

Art. 6º O man da to dos Con se lhe i ros e dos Di re -
to res terá o pra zo fi xa do na lei de cri a ção de cada
Agên cia, ad mi ti da uma re con du ção.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de va cân cia no cur so
do man da to, este será com ple ta do por su ces sor in -
ves ti do na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or.

Art. 7º A lei de cri a ção de cada Agên cia dis po rá
so bre a for ma da não-coincidência de man da to.

Art. 8º Os Con se lhe i ros e os Di re to res so men te
per de rão o man da to em vir tu de de con de na ção ju di ci -
al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad mi nis tra ti -
vo dis ci pli nar.

Pa rá gra fo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia po -
de rá pre ver ou tras con di ções para a per da do man da to.

Art. 9º O re gu la men to de cada Agên cia dis ci pli -
na rá a subs ti tu i ção dos Con se lhe i ros e Di re to res em
seus im pe di men tos ou afas ta men tos re gu la men ta res
ou ain da no pe río do de va cân cia que an te ce der a no -
me a ção de novo Con se lhe i ro Di re tor.

Art. 10. Na Agên cia em cuja es tru tu ra es te ja
pre vis ta a Ou vi do ria, o seu ti tu lar ocu pa rá o car go co -
mis si o na do de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE II.

Pa rá gra fo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia de -
fi ni rá as atri bu i ções do Ou vi dor as se gu ran do-se-lhe
au to no mia e in de pen dên cia de atu a ção e con di ção
ple na para de sem pe nho de suas ati vi da des.

Art. 11. A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli cos do
Qu a dro de Pes so al Efe ti vo das Agên ci as dar-se-á por 
meio de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, con for -
me dis pos to em re gu la men to pró prio de cada Agên -
cia, com apro va ção e au to ri za ção pela ins tân cia de
de li be ra ção má xi ma da or ga ni za ção.

§ 1º O con cur so pú bli co po de rá ser re a li za do
para pro vi men to efe ti vo de pes so al em clas ses dis tin -
tas de um mes mo em pre go pú bli co, con for me dis po -
ni bi li da de or ça men tá ria e de va gas.

§ 2º O con cur so pú bli co será es ta be le ci do em
edi tal de cada Agên cia, po den do ser cons ti tu í do das
se guin tes eta pas:

I – pro vas es cri tas;

II – pro vas ora is; e
III – pro vas de tí tu lo.

§ 3º O edi tal de cada Agên cia de fi ni rá as ca rac -
te rís ti cas de cada eta pa do con cur so pú bli co, os re -
qui si tos de es co la ri da de, for ma ção es pe ci a li za da e
ex pe riên cia pro fis si o nal, cri té ri os eli mi na tó ri os e clas -
si fi ca tó ri os, bem as sim even tu a is res tri ções e con di ci -
o nan tes.
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§ 4º Re gu la men to pró prio de cada Agên cia dis -
po rá so bre o de ta lha men to e as es pe ci fi ci da des dos
con cur sos pú bli cos.

§ 5º Po de rá ain da fa zer par te do con cur so, para
efe i to eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, cur so de for ma ção 
es pe cí fi ca.

Art. 12. Os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos
são de ocu pa ção pri va ti va de ser vi do res e em pre ga -
dos do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, do Qu a dro de
Pes so al Espe cí fi co e do Qu a dro de Pes so al em Extin -
ção de que tra ta o art. 18 e de re qui si ta dos de ou tros
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Ao ocu pan te de Car go Co mis -
si o na do Téc ni co será pago um va lor acres ci do ao sa -
lá rio ou ven ci men to, con for me ta be la cons tan te do
Ane xo II.

Art. 13. Os quan ti ta ti vos dos em pre gos pú bli cos
e dos car gos co mis si o na dos  de cada Agên cia se rão
es ta be le ci dos em lei, fi can do as Agên ci as au to ri za -
das a efe tu ar a al te ra ção dos quan ti ta ti vos e da dis tri -
bu i ção dos Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia Exe -
cu ti va, de Asses so ria de Assis tên cia e dos Car gos
Co mis si o na dos Téc ni cos, ob ser va dos os va lo res de
re tri bu i ção cor res pon den tes e des de que não acar re -
te au men to de des pe sa.

Art. 14. Re gu la men to pró prio de cada Agên cia
dis po rá so bre as atri bu i ções es pe cí fi cas, a es tru tu ra -
ção, a clas si fi ca ção e o res pec ti vo sa lá rio dos em pre -
gos pú bli cos de que tra ta o art. 2º, res pe i ta dos os li mi -
tes re mu ne ra tó ri os de fi ni dos no Ane xo III.

Art. 15. As Agên ci as Re gu la do ras po de rão re qui -
si tar, com ônus, ser vi do res e em pre ga dos de ór gãos e
en ti da des in te grantes da Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
sub se qüen tes à sua ins ta la ção, as Agên ci as po de rão
com ple men tar a re mu ne ra ção do ser vi dor ou em pre -
ga do pú bli co re qui si ta do, até o li mi te da re mu ne ra ção
do car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te ocu pa do no 
ór gão ou na en ti da de de ori gem, quan do a re qui si ção
im pli car re du ção des sa re mu ne ra ção.

§ 2º No caso das Agên ci as já cri a das, o pra zo
re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or será con ta do a par tir da
pu bli ca ção des ta Lei.

§ 3º O quan ti ta ti vo de ser vi do res ou em pre ga -
dos re qui si ta dos, acres ci do do pes so al dos Qu a dros
a que se re fe re o ca put do art. 18, não po de rá ul tra -
pas sar o nú me ro de em pre gos fi xa do para a res pec ti -
va Agên cia.

§ 4º As Agên ci as de ve rão res sar cir ao ór gão ou
à en ti da de de ori gem do ser vi dor ou do em pre ga do

re qui si ta do as des pe sas com sua re mu ne ra ção e
obri ga ções pa tro na is.

Art. 16. Os ocu pan tes de Car go Co mis si o na do,
mes mo quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en ti -
da des da Admi nis tra ção Pú bli ca, po de rão re ce ber a
re mu ne ra ção do car go na Agên cia ou a de seu car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te no ór gão ou na en ti -
da de de ori gem, op tan do, nes te caso, por re ce ber va -
lor re mu ne ra tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:

I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu ne -
ra ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go exer ci do
na Agên cia; ou

II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si o -
na dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses -
so ria nos ní ve is CA I e CA II, e cin qüen ta e cin co por
cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis si o na dos de 
Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de Assis tên cia.

Art. 17. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão di vul ga rá, no pra zo de trin ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta Lei, ta be la es ta be le cen do
as equi va lên ci as en tre os Car gos Co mis si o na dos e
Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos no Ane xo
II e os Car gos em Co mis são do Gru po-Direção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, para efe i to de
apli ca ção de le gis la ção es pe cí fi cas re la ti vas à per -
cep ção de van ta gens, de ca rá ter re mu ne ra tó rio ou
não, por ser vi do res ou em pre ga dos pú bli cos.

Art. 18. Me di an te lei, po de rão ser cri a dos Qu a dro
de Pes so al Espe cí fi co, des ti na do, ex clu si va men te, à
ab sor ção de ser vi do res pú bli cos fe de ra is re gi dos pela
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e Qu a dro de
Pes so al em Extin ção, des ti na do ex clu si va men te à ab -
sor ção de em pre ga dos de em pre sas pú bli cas fe de ra is
li qui da das ou em pro ces so de li qui da ção, re gi dos pelo
re gi me ce le tis ta, que se en con tra rem exer cen do ati vi -
da des a se rem ab sor vi das pe las Agên ci as.

§ 1º A soma dos car gos ou em pre gos dos Qu a -
dros a que se re fe re este ar ti go não po de rá ex ce der
ao nú me ro de em pre gos que fo rem fi xa dos para o
Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.

§ 2º Os Qu a dros de que tra ta o ca put des te ar ti -
go têm ca rá ter tem po rá rio, ex tin guin do-se as va gas
ne les alo ca dos, à me di da que ocor re rem va cân ci as.

§ 3º À me di da que fo rem ex tin tos os car gos ou
em pre gos dos Qu a dros de que tra ta este ar ti go, é fa cul -
ta do à Agên cia o pre en chi men to de em pre gos de pes -
so al con cur sa do para o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.

§ 4º Se o quan ti ta ti vo de car gos ou em pre gos
dos Qu a dros de que tra ta este ar ti go for in fe ri or ao
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Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, é fa cul ta do à Agên cia a
re a li za ção de con cur so para pre en chi men to dos em -
pre gos ex ce den tes.

§ 5º O in gres so no Qu a dro de Pes so al Espe cí fi -
co será efe tu a do por re dis tri bu i ção.

§ 6º A ab sor ção de pes so al ce le tis ta no Qu a dro
de Pes so al em Extin ção não ca rac te ri za res ci são
con tra tu al.

Art. 19. A re a li za ção de ser vi ços ex tra or di ná ri os
por em pre ga dos das Agên ci as Re gu la do ras su bor di -
na-se, ex clu si va men te, aos li mi tes es ta be le ci dos na
le gis la ção tra ba lhis ta apli cá vel ao re gi me ce le tis ta.

Pa rá gra fo úni co. A re a li za ção dos ser vi ços de
que tra ta o ca put de pen de da dis po ni bi li da de de re -
cur sos or ça men tá ri os.

Art. 20. As Agên ci as Re gu la do ras, im ple men ta -
rão, no pra zo má xi mo de dois anos, con ta dos de sua
ins ti tu i ção:

I – ins tru men to es pe cí fi co de ava li a ção de de -
sem pe nho, es ta be le cen do cri té ri os pa dro ni za dos para 
men su ra ção do de sem pe nho de seus em pre ga dos;

II – pro gra ma per ma nen te de ca pa ci ta ção, tre i -
na men to e de sen vol vi men to; e

III – re gu la men to pró prio, dis pon do so bre a es -
tru tu ra ção, clas si fi ca ção, dis tri bu i ção de va gas e re -
qui si tos dos em pre gos pú bli cos, bem as sim so bre os
cri té ri os de pro gres são de seus em pre ga dos.

§ 1º A pro gres são dos em pre ga dos nos res pec -
ti vos em pre gos pú bli cos terá por base os re sul ta dos
ob ti dos nos pro ces sos de ava li a ção de de sem pe nho,
ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção fun ci o na is, vi san do ao re -
co nhe ci men to do mé ri to fun ci o nal e à oti mi za ção do
po ten ci al in di vi du al, con for me dis pos to em re gu la -
men to pró prio de cada Agên cia.

§ 2º É ve da da a pro gres são do ocu pan te de em -
pre go pú bli co das Agên ci as, an tes de com ple ta do um
ano de efe ti vo exer cí cio no em pre go.

§ 3º Para as Agên ci as já cri a das, o pra zo de que 
tra ta o ca put des te ar ti go será con ta do a par tir da pu -
bli ca ção des ta lei.

Art. 21. Fi cam as Agên ci as au to ri za das a cus te -
ar as des pe sas com re mo ção e es ta da para os pro fis -
si o na is que, em vir tu de de no me a ção para Car gos
Co mis si o na dos de Di re ção de Ge rên cia Exe cu ti va e
de Asses so ria dos ní ve is CD I e II, CGE I e II, CA I e II,
e para os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos nos ní ve is 
CCT V e IV, vi e rem a ter exer cí cio em ci da de di fe ren te 
da de seu do mi cí lio, con for me dis pos to em re gu la -
men to de cada Agên cia, ob ser va dos os li mi tes de va -
lo res es ta be le ci dos para a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta.

Art. 22. Os re gu la men tos pró pri os das Agên ci as
re fe ri dos nes ta lei se rão apro va dos por de ci são da
ins tân cia de de li be ra ção su pe ri or de cada Au tar quia,
com am pla di vul ga ção in ter na e pu bli ca ção no Diá rio
Ofi ci al da União.

Art. 23. Cabe às Agên ci as, no âm bi to de suas
com pe tên ci as:

I – ad mi nis trar os em pre gos pú bli cos e os Car -
gos Co mis si o na dos de que tra ta esta lei; e

II – edi tar e dar pu bli ci da de aos re gu la men tos e
ins tru ções ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei.

Art. 24. Os Qu a dros de Pes so al Efe ti vo e os
quan ti ta ti vos de Car gos Co mis si o na dos da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, da Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, da Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVS, e da Agên cia Na ci o -
nal de Sa ú de Su ple men tar – ANS,são os cons tan tes
do Ane xo I des ta lei.

Art. 25. As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, pror ro gar os con -
tra tos de tra ba lho tem po rá ri os em vi gor, por pra z o
má xi mo de vin te e qua tro me ses além da que les pre -
vis tos na le gis la ção vi gen te, a par tir do ven ci men to de 
cada con tra to de tra ba lho.

Art. 26. As Agên ci as que vi e rem a ab sor ver, no
Qu a dro de Pes so al em Extin ção de que tra ta o art. 18
des ta lei, em pre ga dos que se jam par ti ci pan tes de en -
ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da po de rão atu -
ar como suas pa tro ci na do ras na con di ção de su ces -
so ras de en ti da des às qua is es ses em pre ga dos es ta -
vam vin cu la dos, ob ser va da a 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 par ti ci pan te, de acor do com os arts. 5º e 6º da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de
1998.

Pa rá gra fo úni co. O con jun to de em pre ga dos de
que tra ta o ca put cons ti tu i rá mas sa fe cha da.

Art. 27. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Espe -
cí fi co, in te gra do pe los ser vi do res re gi dos pela Lei nº
8.112, de 1990, que te nham sido re dis tri bu í dos para a 
ANVS por for ça de lei.

§ 1º O in gres so no Qu a dro de que tra ta o ca put
é res tri to aos ser vi do res que, em 31 de de zem bro de
1998, es ta vam em exer cí cio na ex tin ta Se cre ta ria de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria e nos pos tos por tuá ri os, ae ro por -
tuá ri os e de fron te i ra, ori un dos dos Qu a dros de Pes -
so al do Mi nis té rio da Sa ú de ou da Fun da ção Na ci o nal 
de Sa ú de.

§ 2º É ve da da a re dis tri bu i ção de ser vi do res
para a ANVS, po den do os ser vi do res do Qu a dro de
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Pes so al Espe cí fi co ser re dis tri bu í dos para ou tros ór -
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral ou
ce di dos nos ter mos da le gis la ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de.

§ 3º Excep ci o nal men te, para efe i to da apli ca ção 
do dis pos to no § 1º do art. 18 des ta lei, no caso da
ANVS, se rão con si de ra dos ape nas os car gos efe ti vos 
de ní vel su pe ri or in te gran tes do Qu a dro de Pes so al
Espe cí fi co de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 28. Fica cri a do, no âm bi to ex clu si vo da Ana -
tel, den tro do li mi te de car gos fi xa dos no Ane xo I, o
Qu a dro Espe ci al em Extin ção, no re gi me da Con so li -
da ção das Leis do Tra ba lho, com a fi na li da de de ab -
sor ver em pre ga dos da Te le co mu ni ca ções Bra si le i ras
S.A. – TELEBRÁS, que se en con tra rem ce di dos
àque la Agên cia na data da pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º Os em pre ga dos da Te le brás ce di dos ao Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, na data da pu bli ca ção
des ta Lei, po de rão in te grar o Qu a dro Espe ci al em
Extin ção.

§ 2º As ta be las sa la ri a is a se rem apli ca das aos
em pre ga dos do Qu a dro Espe ci al em Extin ção de que
tra ta o ca put são as es ta be le ci das nos Ane xos IV e V.

§ 3º Os va lo res re mu ne ra tó ri os per ce bi dos pe -
los em pre ga dos que in te gra rem o Qu a dro Espe ci al
em Extin ção, de que tra ta o ca put, não so fre rão al te -
ra ção, de ven do ser man ti do o de sen vol vi men to na
car re i ra con for me pre vi são no Pla no de Car gos e Sa -
lá ri os em que es ti ver en qua dra do.

§ 4º A di fe ren ça da re mu ne ra ção à ma i or será
con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti -
fi ca da.

§ 5º A ab sor ção de em pre ga dos es ta be le ci da no 
ca put será fe i ta me di an te su ces são tra ba lhis ta, não
ca rac te ri zan do res ci são con tra tu al.

§ 6º A ab sor ção do pes so al no Qu a dro Espe ci al
em Extin ção dar-se-á me di an te ma ni fes ta ção for mal
de ace i ta ção por par te do em pre ga do, no pra zo má xi -
mo de qua ren ta e cin co dias da pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 29. As Agên ci as Re gu la do ras, no exer cí cio
de sua au to no mia, po de rão de sen vol ver sis te mas pró -
pri os de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos, in clu si ve 
ca das tro e pa ga men to, sen do obri ga tó ria a ali men ta -
ção dos sis te mas de in for ma ções man ti dos pelo Órgão 
Cen tral do Sis te ma de Pes so al Ci vil – SIPEC.

Art. 30. No pra zo de até no ven ta dias, con ta dos
da pu bli ca ção des ta Lei, fi cam ex tin tos os Car gos de
Na tu re za Espe ci al e os Car gos do Gru po-Direção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS ora alo ca dos à
Ane el, Ana tel, ANP, ANVS e ANS, e os Car gos Co -
mis si o na dos de Te le co mu ni ca ções, Pe tró leo, Ener gia 

Elé tri ca e Sa ú de Su ple men tar e as Fun ções Co mis si -
o na das de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Pa rá gra fo úni co. Os Car gos Co mis si o na dos e
os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos de que tra ta esta
Lei só po de rão ser pre en chi dos após a ex tin ção de
que tra ta o ca put.

Art. 31. Os Pro cu ra do res Au tár qui cos re gi dos
pela Lei nº 8.112, de 1990, po de rão ser re dis tri bu í dos
para as Agên ci as, sem in te grar o Qu a dro de Pes so al
Espe cí fi co, des de que res pe i ta do o nú me ro de em -
pre gos pú bli cos de Pro cu ra dor cor res pon den tes fi xa -
do no Ane xo I.

Art. 32. Obser va do o dis pos to no art. 18, fi cam
as Agên ci as re fe ri das no art. 24 au to ri za das a ini ci ar
pro ces so de con cur so pú bli co para pro vi men to de
em pre gos de seu Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.

Art. 33. O ca put do art. 24 da Lei nº 9.472, de 16
de ju lho de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 24. O man da to dos mem bros do
Con se lho Di re tor será de cin co anos.” (NR)

Art. 34. A aqui si ção de bens e a con tra ta ção de
ser vi ços pe las Agên ci as Re gu la do ras po de rá se dar
nas mo da li da des de con sul ta e pre gão, ob ser va do o
dis pos to nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 1997, e
nos ter mos de re gu la men to pró prio.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às con tra ta ções re fe ren tes a obras e ser vi ços
de en ge nha ria, cu jos pro ce di men tos de ve rão ob ser -
var as nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta ção para a 
Admi nis tra ção Pú bli ca.

Art. 35. As Agên ci as co mu ni ca rão aos Mi nis té ri -
os aos qua is se vin cu lam e ao Mi nis té rio da Fa zen da,
quin ze dias an tes de dis po ni bi li zar ao pú bli co e às par -
tes in te res sa das, as de ci sões que, di re ta ou in di re ta -
men te, ve nham a im pac tar as ta ri fas sob seu con tro le.

Art. 36. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 37. Fi cam re vo ga dos o art. 8º da Lei nº
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, e os arts. 12, 13,
14, 26, 28 e 31 e os Ane xos I e II da Lei nº 9.472, de 16 
de ju lho de 1997; o art. 13 da Lei nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997, os arts. 35 e 36, o in ci so II e os pa rá -
gra fos do art. 37; o art. 60 da Lei nº 9.649, de 27 de
maio de 1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei nº 9.782, de
26 de ja ne i ro de 1999; e os arts. 12 e 27 e o Ane xo I
da Lei nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de 2000.

Bra sí lia,
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MENSAGEM Nº 265

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sa s
Exce lên ci as o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so -
bre a ges tão de re cur sos hu ma nos das Agên ci as Re -
gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM INTERMINISTERIAL Nº44/MP/CASA CIVIL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei que
dis põe so bre ges tão de re cur sos hu ma nos nas Agên -
ci as Re gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as.

2 – A Pro pos ta em ques tão tem por ob je ti vo dar
um tra ta men to mais ho mo gê neo ao as sun to para to -
das as ins ti tu i ções pú bli cas cri a das com o pro pó si to
de exer cer a fun ção de es ta do de re gu la ção, vis to que 
as atu a is agên ci as fo ram sen do cri a das na me di da da 
ne ces si da de de re gu la ção de mer ca dos, o que aca -
bou por acar re tar tra ta men tos di fe ren ci a dos nas leis
es pe cí fi cas que cri a ram as re fe ri das au tar qui as.

3 – Con si de ra mos que a pre sen te pro pos ta
apre sen ta al guns avan ços no sen ti do de do tar mos o
Esta do de uma es tru tu ra re gu la tó ria que ve nha a
aten der aos in te res ses da so ci e da de bra si le i ra,
como, por exem plo, na ques tão do es ta be le ci men to
de man da to fixo para os di ri gen tes das Agên ci as Re -
gu la do ras e apro va ção de sua in di ca ção pelo Se na do 
Fe de ral. Da mes ma for ma, a pos si bi li da de de es ta be -
le ci men to de cur so de for ma ção es pe cí fi ca, de na tu -
re za eli mi na tó ria e clas si fi ca tó ria, para os em pre ga -
dos que ve nham a ser apro va dos em con cur sos pú bli -
cos para pre en chi men to dos em pre gos das agên ci as, 
como for ma de ga ran tir pro fis si o na is com as ha bi li da -
des e com pe tên ci as ne ces sá ri as ao exer cí cio des sa
fun ção pú bli ca.

  4 – Acre di ta mos, ain da, que a pre sen te ini ci a ti -
va de or ga ni za ção da fun ção re gu la tó ria do Esta do
po de rá vir a ser apri mo ra da na me di da em que as
agên ci as co me cem a exer cer suas ati vi da des. Tal
apri mo ra men to é um pro ces so na tu ral, que vem ocor -
ren do em di ver sos pa í ses que têm ma i or tem po de
ex pe riên cia com esse mo de lo.

5 – São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões
que nos le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia o en ca mi -

nha men to da pre sen te pro pos ta de Pro je to de Lei
para apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão – Pe dro 
Pa ren te, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil.

ANEXO À EM INTERMINISTERIAL
Nº 44/MP/CASA CIVIL – PR

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000

1 – Síntese do problema ou da situação que
reclama providências:

As atu a is Agên ci as fo ram cri a das à me di da da
ne ces si da de de re gu la ção do mer ca do, sem que hou -
ves se ori en ta ção ge ral so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos, o que com pe te à esta Pas ta, como ór gão
cen tral de pes so al ci vil, o que acar re tou tra ta men tos
di fe ren ci a dos para o tema nas leis es pe cí fi cas que
cri a ram as re fe ri das au tar qui as.

2 – Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:

A proposta em questão é de relevante
importância no contexto do serviço público e tem por
objetivo dar tratamento homogêneo à área de
recursos humanos de todas as autarquias especiais,
denominadas Agências Reguladoras, criadas com o
propósito de exercer a função de agente regulador do
Estado junto ao mercado.

3 – Alternativas às medidas ou atos propostos:
Não existe projeto semelhante em tramitação no 

Poder Legislativo nem no Poder Executivo.

4 – Custos:
Não há.

5 – Razões que justificam a urgência:
Homogeneizar a gestão de recursos humanos

das autarquias especiais denominadas Reguladoras.

6 – Impacto sobre o meio ambiente:
Não há.

7 – Síntese do parecer do órgão jurídico:

LEGISLAÇÃO CITADA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o Sis te ma de Pre vi dên cia
So ci al, es ta be lece 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
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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. 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 os 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.

Art. 7º Os pro je tos das leis com ple men ta res pre -
vis tas no art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ve rão ser
apre sen ta dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo má xi -
mo de no ven ta dias após a p ubli ca ção des ta Emen da.
....................................................................................
....................................................................................

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

Art. 1º Fica apro va da a Con so li da ção das Leis do 
Tra ba lho, que a este De cre to-lei acom pa nha, com as
al te ra ções por ela in tro du zi das na le gis la ção vi gen te.

Pa rá gra fo úni co. Con ti nu am em vi gor as dis po -
si ções le ga is tran si tó ri as ou de emer gên cia, bem
como as que não te nham apli ca ção em todo o ter ri tó -
rio na ci o nal.

Art. 2º O pre sen te De cre to-lei en tra rá em vi gor
em 10 de no vem bro de 1943.

Con so li da ção das Lei do Tra ba lho

TÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º Esta Con so li da ção es ta tui as nor mas que 
re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de tra ba -
lho nela pre vis tas.
....................................................................................
....................................................................................

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.

TÍTULO I
Ca pí tu lo úni co – Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei ins ti tui 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,
in clu si ve as em re gi me es pe ci al, e das fun da ções pú -
bli cas fe de ra is.

Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, ser vi dor é a pes -
soa le gal men te in ves ti da em car go pú bli co.

Art. 3º Car go pú bli co é o con jun to de atri bu i ções
e res pon sa bi li da des pre vis tas na es tru tu ra or ga ni za -
ci o nal que de vem ser co me ti das a um ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos pú bli cos, aces sí ve is 
a to dos os bra si le i ros, são cri a dos por lei, com de no -
mi na ção pró pria e ven ci men to pago pe los co fres pú -
bli cos, para pro vi men to em ca rá ter efe ti vo ou em co -
mis são.

Art. 4º É pro i bi da a pres ta ção de ser vi ços gra tu i -
tos, sal vo os ca sos pre vis tos em lei.
....................................................................................
....................................................................................

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, de
1995.

LIVRO II
Do Órgão Re gu la dor e das Po lí ti cas Se to ri a is

TÍTULO I
Da Cri a ção do Órgão Re gu la dor

....................................................................................
Art. 12. Fi cam cri a dos os Car gos em Co mis são

de Na tu re za Espe ci al e do Gru po-Direção e Asses so -
ra men to Su pe ri o res – DAS, com a fi na li da de de in te -
grar a es tru tu ra da Agên cia, re la ci o na dos no Ane xo I.

Art. 13. Fi cam cri a das as fun ções de con fi an ça
de no mi na das Fun ções Co mis si o na das de Te le co mu -
ni ca ção – FCT, de ocu pa ção pri va ti va por ser vi do res
do qua dro efe ti vo, ser vi do res pú bli cos fe de ra is ou
em pre ga dos de em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de
eco no mia mis ta, con tro la das pela União, em exer cí -
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cio na Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, no
quan ti ta ti vo e va lo res pre vis tos no Ane xo II des ta lei.

§ 1º O ser vi dor in ves ti do na Fun ção Co mis si o -
na da de Te le co mu ni ca ção exer ce rá atri bu i ções de
as ses so ra men to e co or de na ção téc ni ca e per ce be rá
re mu ne ra ção cor res pon den te ao car go efe ti vo ou em -
pre go per ma nen te, acres ci do do va lor da Fun ção
para a qual foi de sig na do.

§ 2º A de sig na ção para Fun ção de Asses so ra -
men to é ina cu mu lá vel com de sig na ção ou no me a ção
para qual quer ou tra for ma de co mis si o na men to, ces -
san do o seu pa ga men to du ran te as si tu a ções de
afas ta men to do ser vi dor, in clu si ve aque las con si de ra -
das de efe ti vo exer cí cio, res sal va dos os pe río dos a
que se re fe rem os in ci sos I, IV, VI, VIII, alí ne as a a e, e 
in ci so X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem -
bro de 1990.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por so bre al -
te ra ção dos quan ti ta ti vos e da dis tri bu i ção das Fun -
ções Co mis si o na das de Te le co mu ni ca ção den tro da
es tru tu ra or ga ni za ci o nal, ob ser va dos os ní ve is hi e rár -
qui cos, os va lo res de re tri bu i ção cor res pon den tes e o
res pec ti vo cus to glo bal es ta be le ci dos no Ane xo II.

Art. 14. A Agên cia po de rá re qui si tar, com ônus,
ser vi do res de ór gãos e en ti da des in te gran tes da ad mi -
nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal,
qua is quer que se jam as fun ções a se rem exer ci das.

§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
sub se quen tes à ins ta la ção da Agên cia, as re qui si -
ções de que tra ta o ca put  des te ar ti go se rão ir re cu sá -
ve is quan do fe i tas a ór gãos e en ti da des do Po der
Exe cu ti vo, e des de que apro va das pelo Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções e pelo Mi nis tro de Esta do
Che fe da Casa Ci vil.

§ 2º Qu an do a re qui si ção im pli car re du ção e re -
mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Agên cia au -
to ri za da a com ple men tá-la até o li mi te da re mu ne ra -
ção per ce bi da no ór gão de ori gem.
....................................................................................

  TÍTULO III
Dos Órgãos  Su pe ri o res

CAPÍTULO I
Do Con se lho Di re tor

....................................................................................
Art. 24. O man da to dos mem bros do Con se lho

Di re tor será de cin co anos, ve da da a re con du ção.
Pa rá gra fo úni co. Em caso de vaga no cur so do

man da to, este será com ple ta do por su ces sor in ves ti -

do na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or, que o exer ce -
rá pelo pra zo re ma nes cen te.
....................................................................................

Art. 26. Os mem bros do Con se lho Di re tor so -
men te per de rão 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 de
pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 1º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e
a lei da im pro bi da de ad mi nis tra ti va, será ca u sa da
per da do man da to a inob ser vân cia, pelo con se lhe i ro,
dos de ve res e pro i bi ções ine ren tes ao car go, in clu si -
ve no que se re fe re ao cum pri men to das po lí ti cas es -
ta be le ci das para o se tor pe los Po de res Exe cu ti vo e
Le gis la ti vo.

§ 2º Cabe ao Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que 
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do ao
Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men to pre -
ven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men to.
....................................................................................

Art. 28. Aos con se lhe i ros é ve da do o exer cí cio
de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal, em pre sa ri al,
sin di cal ou de di re ção po lí ti co-partidária, sal vo a de
pro fes sor uni ver si tá rio, em ho rá rio com pa tí vel.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do aos con se lhe i ros,
igual men te, ter in te res se sig ni fi ca ti vo, di re to ou in di re -
to, em em pre sa re la ci o na da com te le co mu ni ca ções,
como dis pu ser o re gu la men to.
....................................................................................

Art. 31. O Pre si den te do Con se lho Di re tor será
no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre o s
seus in te gran tes e in ves ti do na fun ção por três anos
ou pelo que res tar de seu man da to de con se lhe i ro,
quan do in fe ri or a esse pra zo, ve da da a re con du ção.
....................................................................................

TÍTULO VI
Das Con tra ta ções

....................................................................................
Art. 55. A con sul ta e o pre gão se rão dis ci pli na -

dos pela Agên cia, ob ser va das as dis po si ções des ta
lei e, es pe ci al men te:

I – a fi na li da de do pro ce di men to li ci ta tó rio é, por
meio de dis pu ta jus ta en tre in te res sa dos, ob ter um con -
tra to eco nô mi co, sa tis fa tó rio e se gu ro para a Agên cia;

II – o ins tru men to con vo ca tó rio iden ti fi ca rá o ob je -
to do cer ta me, cir cuns cre ve rá o uni ver so de pro po nen -
tes, es ta be le ce rá cri té ri os para ace i ta ção e jul ga men to
de pro pos tas, re gu la rá o pro ce di men to, in di ca rá as san -
ções apli cá ve is e fi xa rá as cláu su las do con tra to;
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III – o ob je to será de ter mi na do de for ma pre ci sa, 
su fi ci en te e cla ra, sem es pe ci fi ca ções que, por ex ces -
si vas, ir re le van tes ou des ne ces sá ri as, li mi tem a com -
pe ti ção;

IV – a qua li fi ca ção, exi gi da in dis tin ta men te dos
pro po nen tes, de ve rá ser com pa tí vel e pro por ci o nal
ao ob je to, vi san do à ga ran tia do cum pri men to das fu -
tu ras obri ga ções;

V – como con di ção de ace i ta ção da pro pos ta, o
in te res sa do de cla ra rá es tar em si tu a ção re gu lar pe -
ran te as Fa zen das Pú bli cas e a Se gu ri da de So ci al,
for ne cen do seus có di gos de ins cri ção, exi gi da a com -
pro va ção como con di ção in dis pen sá vel à as si na tu ra
do con tra to;

VI – o jul ga men to ob ser va rá os prin cí pi os de
vin cu la ção ao ins tru men to con vo ca tó rio, com pa ra ção 
ob je ti va e jus to pre ço, sen do o em pa te re sol vi do por
sor te io;

VII – as re gras pro ce di men ta is as se gu ra rão
ade qua da di vul ga ção do ins tru men to con vo ca tó rio,
pra zos ra zoá ve is para o pre pa ro de pro pos tas, os di -
re i tos ao con tra di tó rio e ao re cur so, bem como a
trans pa rên cia e fis ca li za ção;

VIII – a ha bi li ta ção e o jul ga men to das pro pos tas 
po de rão ser de ci di dos em uma úni ca fase, po den do a
ha bi li ta ção, no caso de pre gão, ser ve ri fi ca da ape nas
em re la ção ao li ci tan te ven ce dor;

IX – quan do o ven ce dor não ce le brar o con tra to,
se rão cha ma dos os de ma is par ti ci pan tes na or dem
de clas si fi ca ção;

X – so men te se rão ace i tos cer ti fi ca dos de re gis -
tro ca das tral ex pe di dos pela Agên cia, que te rão va li -
da de por dois anos, de ven do o ca das tro es tar sem pre 
aber to à ins cri ção dos in te res sa dos.

Art. 56. A dis pu ta pelo for ne ci men to de bens e
ser vi ços co muns po de rá ser fe i ta em li ci ta ção na mo -
da li da de de pre gão, res tri ta aos pre vi a men te ca das -
tra dos, que se rão cha ma dos a for mu lar lan ces em
ses são pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Encer ra da a eta pa com pe ti ti -
va, a Co mis são exa mi na rá a me lhor ofer ta quan to ao
ob je to, for ma e va lor.

Art. 57. Nas se guin tes hi pó te ses, o pre gão será
aber to a qua is quer in te res sa dos, in de pen den te men te 
de ca das tra men to, ve ri fi can do-se a um só tem po,
após a eta pa com pe ti ti va, a qua li fi ca ção sub je ti va e a
ace i ta bi li da de da pro pos ta:

I – para a con tra ta ção de bens e ser vi ços co -
muns de alto va lor, na for ma do re gu la men to;

II – quan do o nú me ro de ca das tra dos na clas se
for in fe ri or a cin co;

III – para o re gis tro de pre ços, que terá va li da de
por até dois anos;

IV – quan do o Con se lho Di re tor as sim o de ci dir.
Art. 58. A li ci ta ção na mo da li da de de con sul ta

tem por ob je to o for ne ci men to de bens e ser vi ços não
com pre en di dos nos ar ti gos 56 e 57.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são pon de ra rá o cus to e
o be ne fí cio de cada pro pos ta, con si de ran do a qua li fi -
ca ção do pro po nen te.
....................................................................................

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Ane xo I
Qu a dro De mons tra ti vo de Car gos em

Co mis são do Gru po-Direção e Asses so ra men to
Su pe ri o res (DAS) da Agên cia Na ci o nal

de Te le co mu ni ca ções

De no mi na ção/Car go Có di go/NE/DAS Qu ant.

Su pe rin ten den te NE 5

Su pe rin ten den te-Adjunto 101.6 5

Ge ren te-Geral 101.5 12

Asses sor Espe ci al 102.5 2

Pro cu ra dor 101.5 1

Ge ren te 101.4 36

Cor re ge dor 101.4 1

Ou vi dor 101.4 1

Ge ren te de Escri tó rio Re gi o nal 101.4 11

Asses sor 102.4 6

Ge ren te de Uni da de Ope ra ci o nal 101.3 38

Che fe de Di vi são de Ope ra ções 101.2 10

Che fe de Ser vi ço de Ope ra ções 101.1 16

To tal 144

Ane xo II
Qu a dro De mons tra ti vo de Fun ções

Co mis si o na das de Te le co mu ni ca ções (FCT)
da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções

Có di go/FCT Qu an ti da de Va lor

FCT V 38 1.170,20
FCT IV 53 855,00
FCT III 43 515,00
FCT II 53 454,00
FCT I 63 402,00
To tal 250 161.308,00

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

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

424 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO   2000



LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Insti tui a Agên cia Na ci o nal de Ener -
gia Elé tri ca – ANEEL, Dis ci pli na o Re gi me
das Con ces sões de Ser vi ços Pú bli cos de
Ener gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Das Atri bu i ções e da Orga ni za ção

....................................................................................
Art. 8º A exo ne ra ção imo ti va da de di ri gen te da

Ane el so men te po de rá ser pro mo vi da nos qua tro me -
ses ini ci a is do man da to, fin dos os qua is é as se gu ra do 
seu ple no e in te gral exer cí cio.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tu em mo ti vos para a
exo ne ra ção de di ri gen te da Ane el, em qual quer épo -
ca, a prá ti ca de ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, a
con de na ção pe nal tran si ta da em jul ga do e o des cum -
pri men to in jus ti fi ca do do con tra to de ges tão.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo -
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IV
Da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo

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

SEÇÃO II
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal da Au tar quia

....................................................................................
Art. 13.  Está im pe dia de exer cer car go de Di re -

tor na ANP a pes soa que man te nha, ou haja man ti do
nos doze me ses an te ri o res à data de iní cio do man da -
to, um dos se guin tes vín cu los com em pre sa que ex -
plo re qual quer das ati vi da des in te gran tes da in dús tria 
do pe tró leo ou de dis tri bu i ção:

I – aci o nis ta ou só cio com par ti ci pa ção in di vi du -
al di re ta su pe ri or a cin co por cen to do ca pi tal so ci al to -
tal ou dois por cen to do ca pi tal vo tan te da em pre sa,

ou ain da, um por cen to do ca pi tal to tal da res pec ti va
em pre sa con tro la do ra;

II – ad mi nis tra dor, só cio-gerente ou mem bro
do Con se lho Fis cal;

III – em pre ga do, ain da que o res pec ti vo con -
tra to de tra ba lho es te ja sus pen so, in clu si ve da em -
pre sa con tro la do ra ou de en ti da de de pre vi dên cia
com ple men tar cus te a da pelo em pre ga dor.

Pa rá gra fo úni co. Está tam bém im pe di da de as -
su mir car go de Di re tor na ANP a pes soa que exer -
ça, ou haja exer ci do nos doze me ses an te ri o res à
data de iní cio do man da to, car go de di re ção em en ti -
da de sin di cal ou as so ci a ção de clas se, de âm bi to
na ci o nal ou re gi o nal, re pre sen ta ti va de in te res ses
de em pre gas que ex plo rem qua is quer das ati vi da -
des in te gran tes da in dús tria do pe tró leo ou de dis tri -
bu i ção.
....................................................................................
....................................................................................

  
LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Re gu la do res

Art. 35. A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca 
– ANEEL e a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP
po de rão re qui si tar, com ônus para as Agên ci as, ser -
vi do res ou em pre ga dos de ór gãos e en ti da des in te -
gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de al di re ta, in -
di re ta ou fun da ci o nal, qua is quer que se jam as ati vi -
da des a se rem exer ci das.

§ 1º Du ran te os pri me i ros trin ta e seis me ses
sub se quen tes à ins ta la ção da Ane el e da ANP, as
re qui si ções de que tra ta este ar ti go se rão ir re cu sá -
ve is e des de qua apro va das pe los Mi nis tros de
Esta do de Mi nas e Ener gia e da Admi nis tra ção Fe -
de ral e Re for ma do Esta do.

§ 2º A Ane el e a ANP po de rão so li ci tar, nas
mes mas con di ções do ca put, a ces são de ser vi do -
res ou em pre ga dos de ór gãos e en ti da des in te gran -
tes da ad mi nis tra ção pú bli ca do Dis tri to Fe de ral, dos 
Esta dos ou dos Mu ni cí pi os, me di an te pré vio con -
sen ti men to de ór gão ou en ti da de de ori gem.
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§ 3º Qu an do a re qui si ção ou ces são im pli car re -
du ção de re mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fi cam
a Ane el e a ANP au to ri za das a com ple men tá-la até o
li mi te da re mu ne ra ção per ce bi da no ór gão de ori gem.

§ 4º Os em pre ga dos re qui si ta dos pela ANP de
ór gãos e en ti da des in te gran tes da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral in di re ta ou fun da ci o nal li ga dos à in -
dús tria do pe tró leo, de acor do com o es ta be le ci do
no ca put des te ar ti go, não po de rão ser alo ca dos em 
pro ces sos or ga ni za ci o na is re la ti vos às ati vi da des do 
mo no pó lio da União.

§ 5º Após o pe río do in di ca do no § 1º a re qui si -
ção para a ANP so men te po de rá ser fe i ta para o exer -
cí cio de car go do Gru po-Direção e Asses so ra men to
Su pe ri o res, ve da da, tam bém, a uti li za ção de pes so al
de en ti da des vin cu la das à in dús tria do pe tró leo.

Art. 36. São cri a dos cen to e trin ta car gos em
co mis são de no mi na dos Car gos Co mis si o na dos de
Ener gia Elé tri ca – CCE, sen do: trin ta e dois CCE V,
no va lor uni tá rio de R$1.170,20 (um mil, cen to e se -
ten ta re a is e vin te cen ta vos), trin ta e três CCE IV, no 
va lor uni tá rio de R$855,00 (oi to cen tos e cin qüen ta e 
cin co re a is); vin te e seis CCE III no va lor uni tá rio de
R$515,00(qui nhen tos e quin ze re a is); vin te CCE II,
no va lor uni tá rio de R$454,00 (qua tro cen tos e cin -
qüen ta e qua tro re a is); e de ze no ve CCE I, no va lor
uni tá rio de R$402,00 (qua tro cen tos e dois re a is).

§ 1º Os CCE são de ocu pa ção ex clu si va de
ser vi do res do qua dro efe ti vo da Ane el, po den do,
con for me dis pu ser o re gu la men to, ser ocu pa dos
por ser vi do res ou em pre ga dos re qui si ta dos na for -
ma do ar ti go an te ri or.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por so bre a
dis tri bu i ção e os quan ti ta ti vos dos CCE den tro da es -
tru tu ra or ga ni za ci o nal da Ane el, man ti do o cus to glo -
bal cor res pon den te aos car gos de fi ni dos no ca put.

§ 3º O ser vi dor ou em pre ga do in ves ti do em
CCE exer ce rá atri bu i ções de as ses so ra men to e co or -
de na ção téc ni ca e per ce be rá re mu ne ra ção cor res -
pon den te ao car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te,
acres ci do do va lor do car go para o qual foi no me a do.

§ 4º A no me a ção para CCE é ina cu mu lá vel
com a de sig na ção ou no me a ção para qual quer ou -
tra for ma de co mis si o na men to, ces san do o seu pa -
ga men to du ran te as si tu a ções de afas ta men to do
ser vi dor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti vo
exer cí cio, res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem 
os in ci sos, I, IV, VI, VIII, alí ne as a , e, e in ci so X do
art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is, Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 37. São cri a dos:
I – na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, cen to e

vin te e um car gos em co mis são, sen do dez de Na tu -
re za Espe ci al, e cen to e onze do Gru po-Direção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim dis tri bu í -
dos: trin ta e nove DAS 101.5; de zes se is DAS 102.5; 
um DAS 101.4; vin te e dois DAS 102.4; vin te e um
DAS 102.3; e doze DAS 102.1;

II – no Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, cen to e
dois car gos em co mis são de no mi na dos Car gos Co -
mis si o na dos de Pe tró leo – CCP, sen do de ze no ve
CCP V, no va lor uni tá rio de R$1.170,20 (um mil,
cen to e se ten ta re a is e vin te cen ta vos); trin ta e seis
CCP IV, no va lor uni tá rio de R$855,00 (oi to cen tos
de cin qüen ta e cin co re a is); oito CCP II, no va lor uni -
tá rio R$454,00 (qua tro cen tos e cin qüen ta e qua tro
re a is); e trin ta e nove CCP I, no va lor uni tá rio de
R$402,00 (qua tro cen tos e dois re a is).

§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por so bre a
dis tri bu i ção e os quan ti ta ti vos dos CCP, man ti do o
cus to glo bal cor res pon den te aos car gos de fi ni dos no
in ci so II.

§ 2º O ser vi dor ou em pre ga do in ves ti do em
CCP exer ce rá atri bu i ções de co or de na ção téc ni ca e
per ce be rá re mu ne ra ção cor res pon den te ao car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da do va lor
do car go para o qual foi no me a do.

§ 3º A no me a ção para CCP é ina cu mu lá vel
com a de sig na ção ou no me a ção para qual quer ou -
tra for ma de co mis si o na men to, ces san do o seu pa -
ga men to du ran te as si tu a ções de afas ta men to do
ser vi dor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti vo
exer cí cio, res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem 
os in ci sos I, IV, VI, VIII, alí ne as a a  e, e in ci so X, do
art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 38. Enquan to não dis pu se rem de do ta ção
de pes so al per ma nen te su fi ci en te apli cam-se aos
ser vi do res em exer cí cio no Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to e Orça men to e no Mi nis té rio da Admi nis tra -
ção Fe de ral e Re for ma do Esta do a le gis la ção e as
nor mas re gu la men ta res vi gen tes para os ser vi do res
em exer cí cio nos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, em es pe ci al as re fe ri das no art. 20 da Lei nº
8.216, de 13 de agos to de 1991, e no § 4º do art. 93 
da Lei nº 8.112, de 1990, com a re da ção dada pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. Exce to nos ca sos pre vis tos em 
lei e até que se cum pram as con di ções de fi ni das
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....................................................................................
Art. 60. As fun ções de con fi an ça de no mi na das

Fun ções Co mis si o na das de Te le co mu ni ca ções –
FCT fi cam trans for ma das em car gos em co mis são
de no mi na dos Car gos Co mis si o na dos de Te le co mu -
ni ca ções – CCT.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria, cria a Agên cia Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO III
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal da Au tar quia

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

SEÇÃO III
Dos Car gos em Co mis são e das

Fun ções Co mis si o na das

Art. 18. Fi cam cri a das fun ções de con fi an ça
de no mi na das Fun ções Co mis si o na das de Vi gi lân cia 
Sa ni tá ria – FCVS de exer cí cio pri va ti vo de ser vi do -
res pú bli cos, no quan ti ta ti vo e va lo res pre vis tos no
Ane xo I des ta lei.

§ 1º O ser vi dor in ves ti do em FCVS per ce be rá
os ven ci men tos do car go efe ti vo, acres ci do do va lor
da fun ção para a qual ti ver sido de sig na do.

§ 2º Cabe à Di re to ria Co le gi a da da Agên cia
dis por so bre a re a lo ca ção dos quan ti ta ti vos e dis tri -
bu i ção das FCVS den tro de sua es tru tu ra or ga ni za -
ci o nal, ob ser va dos os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res 
de re tri bu i ção cor res pon den tes e o res pec ti vo cus to
glo bal es ta be le ci dos no Ane xo I.

§ 3º A de sig na ção para a fun ção co mis si o na -
da de vi gi lân cia sa ni tá ria é ina cu mu lá vel com a
de sig na ção ou no me a ção para qual quer ou tra for -
ma de co mis si o na men to, ces san do o seu pa ga -
men to du ran te as si tu a ções de afas ta men to d o
ser vi dor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti -
vo exer cí cio, res sal va dos os pe río dos a que se re -
fe rem os in ci sos I, IV, VI e VIII, do art. 102 da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, com as al te ra -
ções da Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997.

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

CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 34. A Agên cia po de rá re qui si tar, nos três
pri me i ros anos de sua ins ta la ção, com ônus, ser vi -
do res ou con tra ta dos, de ór gãos de en ti da des in te -
gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, in -
di re ta ou fun da ci o nal, qua is quer que se jam as fun -
ções a se rem exer ci das.

§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
sub se qüen tes à ins ta la ção da Agên cia, as re qui si -
ções de que tra ta o ca put des te ar ti go se rão ir re cu -
sá ve is, quan do fe i tas a ór gãos e en ti da des do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e des de que apro va das pe los Mi -
nis tros de Esta do da Sa ú de e do Orça men to e Ges -
tão.

§ 2º Qu an do a re qui si ção im pli car re du ção de
re mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Agên cia
au to ri za da a com ple men tá-la até o li mi te da re mu ne -
ra ção do car go efe ti vo per ce bi do no ór gão de ori -
gem.
....................................................................................

Art. 37. O qua dro de pes so al da Agên cia po de -
rá con tar com ser vi do res re dis tri bu í dos de ór gãos e
en ti da des do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Cria a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de
Su ple men tar – ANS e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal

....................................................................................
Art. 12. São cri a dos os car gos em co mis são de

Na tu re za Espe ci al, do Gru po-Direção e Asses so ra -
men to Su pe ri o res – DAS e os Car gos Co mis si o na dos 
de Sa ú de Su ple men tar – CCSS, com a fi na li da de de
in te grar a es tru tu ra da ANS, re la ci o na dos no Ane xo I
des ta lei.
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§ 1º Os car gos em co mis são do Gru po-Direção 
e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS se rão exer ci -
dos, pre fe ren ci al men te, por in te gran tes do qua dro
de pes so al da au tar quia.

§ 2º Do to tal de CCSS, no mí ni mo no ven ta por
cen to são de ocu pa ção ex clu si va de em pre ga dos do 
qua dro efe ti vo, ca ben do à Di re to ria Co le gi a da dis -
por so bre o pro vi men to dos dez por cen to res tan tes.

§ 3º Enquan to não es ti ve rem com ple ta men te
pre en chi das as va gas do qua dro de pes so al efe ti vo da 
ANS, os car gos de que tra ta o ca put  po de rão ser ocu -
pa dos por pes so al re qui si ta do de ou tros ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, de ven do essa ocu pa -
ção ser re du zi da no pra zo má xi mo de cin co anos.

§ 4º O ser vi dor ou em pre ga do in ves ti do em
CCSS per ce be rá os ven ci men tos do car go efe ti vo,
acres ci do do va lor do car go co mis si o na do para o
qual ti ver sido de sig na do.

§ 5º Cabe à Di re to ria Co le gi a da dis por so bre a
re a lo ca ção dos quan ti ta ti vos e dis tri bu i çaõ dos CCSS 
den tro de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal, ob ser va dos
os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res de re tri bu i ção cor -
res pon den tes e o res pec ti vo cus to glo bal es ta be le ci -
dos no Ane xo I.

§ 6º A de sig na ção para CCSS é ina cu mu lá vel
com a de sig na ção ou no me aão para qual quer ou tra
for ma de co mis si o na men to, ces san do o seu pa ga -
men to du ran te as si tu a ções de afas ta men to do ser vi -
dor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti vo exer cí -
cio res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem os in ci -
sos I, IV, VI e VIII do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de
de zem bro de 1990, com as al te ra ções da Lei nº
9.527, de 10 de de zem bro de 1997.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

....................................................................................
Art. 27. A ANS po de rá re qui si tar, com ônus e

para ocu pa ção de car gos co mis si o na dos, ser vi do res
e em pre ga dos de ór gãos e en ti da des in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Du ran te os pri me i ros trin ta e seis 
me ses sub se qüen tes à sua ins ta la ção a ANS po de rá:

I – re qui si tar ser vi do res e em pre ga dos de ór -
gãos e en ti da des pú bli cos, in de pen den te men te da
fun ção ou ati vi da de a ser exer ci da:

II – com ple men tar a re mu ne ra ção do ser vi dor
ou em pre ga do re qui si ta do, até o li mi te da re mu ne ra -
ção do car go efe ti vo ou em pre go ocu pa do no ór gão

ou na en ti da de de ori gem, quan do a re qui si ção im pli -
car re du ção des sa re mu ne ra ção.

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

Ane xo I

Qu a dro De mons tra ti vo de Car gos de Na tu re za
Espe ci al e em Co mis são da Agên cia Na ci o nal de 

Sa ú de Su ple men tar

Uni da de Nº de Car gos De no mi na ção NE/DAS

Di re to ria
Co le gi a da

5 Di re tor NE

5 Di re tor-Adjunto 101.5
6 Asses sor Espe ci al 102.5
5 Asses sor 102.4

Ga bi ne te 1 Che fe 101.4
Pro cu ra do ria 1 Pro cu ra dor-Geral 101.5
Ou vi do ria 1 Ou vi dor 101.4

Cor re ge do ria 1 Cor re ge dor 101.4
6 Ge ren te-Geral 101.5

29 Ge ren te 101.4

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2000

(nº 297/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Prin ce sa das Ma tas 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 Vi -
ço sa, Esta do de Ala go 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 o
De cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou -
tor ga con ces são à Rá dio Prin ce sa das Ma tas 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 Vi ço sa, Esta do de Ala go 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.

MENSAGEM Nº 35, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
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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 à Rá dio Prin ce sa
das Ma tas 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 Vi -
ço sa, Esta do de Ala go as”.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

E.M.Nº 376/98-GM

E m 4 de de zem bro

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
032/97-SFO/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Viçosa, Estado de
Alagoas.

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 Rá dio
Prin ce sa das Ma tas 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, 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 a de li be ra ção do Con -

gres so Na ci o nal, na for ma do § 3º do art. 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 Rá dio Prin ce -
sa das Ma tas 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 Vi ço sa, Esta do de
Ala go as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e 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 53610.000114/97, Con -
cor rên cia nº 032/97-SFO/MC, De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da a con ces são Rá dio Prin -
ce sa das Ma tas 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 Vi ço sa, Esta do de Ala go as.

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.

Ar. 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  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 112, DE 2000

(Nº 298/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia 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 Uber lân dia, 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 24 de mar ço de 1999, que re no va por dez anos, a
par tir de 28 de ju nho de 1989, a con ces são da Fun da ção
Nos sa Se nho ra da Aba dia 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 Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 398, 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 do De cre to de 24 de mar ço de
1999, que “Re no va a con ces são ou tor ga da à Fun da ção
Nos sa Se nho ra da Aba dia, 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 Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 29 de mar ço de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

  EM Nº 38/MC           Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
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 29104.000672/89, em
que a Rá dio Vi são de Uber lân dia 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 Uber lân dia, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da con for me De cre to nº 83.522, de
29 de maio de 1979, cujo con tra to de con ces são foi pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 28 de ju nho de 1979.

2 – Res sal te-se que, no cur so dos pro ce di men tos
da re no va ção, foi au to ri za da a trans fe rên cia di re ta da con -
ces são para a Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia, con -
for me De cre to de 23 de maio de 1996, pu bli ca do no Diá -
rio Ofi ci al da União de 24 se guin te.

3 – Obser ve-se que o pe di do em ques tão foi in tem -
pes ti va men te apre sen ta do a este Mi nis té rio, em 4 de se -
tem bro de 1989, o que não se cons ti tui em obs tá cu lo à re -
no va ção, pois 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,

ad mi tin do-se 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.

4 – 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.

5 – 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 28 de ju nho de 1989, já em fa vor da Fun da -
ção Nos sa Se nho ra da Aba dia.

6 – 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, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1999

Re no va a con ces são ou tor ga da à Fun -
da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia, 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 Uber lân dia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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 29104.000672/89, 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 28 de ju nho de 1989, 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 Uber lân dia, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ori gi na ri a men te ou tor ga da à Rá dio Vi são
de Uber lân dia Ltda, pelo De cre to nº 83.522, de 29 de maio 
de 1979, cujo con tra to de con ces são foi pu bli ca do no Diá -
rio Ofi ci al da União de 28 de ju nho se guin te, e trans fe ri da
para a Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia pelo De cre to
de 23 de maio de 1996.

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 mar ço de 1999; 178º da Inde pen -
dên cia e 111º da Re pú bli ca. –  FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga .
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000

(Nº 299/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000

(Nº 299/99, 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 o ne i ra Sté reo 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 Por to Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 6 de abril de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Pi o ne i ra Sté reo 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 Por to Ale gre, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 482, 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 Sne hor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 6 de
abril de 1999, que “Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Pi o ne i ra Sté reo 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 12 de abril de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 31/MC            Bra sí lia, 30 de mar ço de 1999
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 50790.000862/93, em
que a Rá dio Pi o ne i ra Sté reo 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De cre to nº 46.274, de 
27 de ju nho de 1959, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
de 29 se guin te, e re no va da, por dez anos, a par tir de 1º de 
no vem bro de 1983, pelo De cre to nº 88.873, de 17 de ou -
tu bro de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 18
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 – A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à So -
ci e da de Rá dio Emis so ra Con ti nen tal de Por to Ale gre
Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da para Rá -
dio Glo bo de Por to Ale gre Ltda., pela Por ta ria nº
1.072, de 28 de de zem bro de 1981, e trans fe ri da para
a Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda., pelo De cre to nº

93.574, de 13 de no vem bro de 1986, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União, de 14 sub se qüen te.

3 – 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.

4 – 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.

5 – 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.

6 – 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, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1999
Re no va a con ces são ou tor ga da à

Rá dio Pi o ne i ra Sté reo 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 Por to Ale gre, Esta do 
do Rio Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50790.000862/93, 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 no vem bro de 1993, 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Rá dio Emis so ra Con ti nen tal de Por to Ale gre
Ltda, cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da para Rá dio
Glo bo de Por to Ale gre Ltda, pelo De cre to nº 46.274, de 
27 de ju nho de 1959, re no va da pelo De cre to nº
88.873, de 17 de ou tu bro de 1983, e trans fe ri da para a
Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda, con for me De cre to nº
93.574, de 13 de no vem bro de 1986.

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

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

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

Bra sí lia 6 de abril de 1999; 178º da Inde pen dên -
cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO– _ Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2000

(Nº 300/99, 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 Rio Pa ra na í ba 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 Rio
Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 45, de 13 de abril de 1999, que au to ri za a Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba a exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Rio Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 679, 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 45,
de 13 de abril de 1999, que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de Rio Pa ra na í ba 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, na ci da de de Rio
Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 26 de maio de 1999. –  Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

 EM Nº 66/MC

Bra sí lia, 10 de maio 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 53710.000553/97, de in te res se da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, 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, na ci da de de Rio Pa ra -
na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 – De acor do o art. 7º, pa rá gra fo úni co, 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, as
pes so as  ju rí di cas  de di re i to in ter no têm pre fe rên cia
para a exe cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são.

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 -
ficações 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 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 aci ma men ci o na do.

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 45, DE 13 DE ABRIL 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. 16, § 10, do
Re gu la men to dos Ser vi ços de ra di o di fu são, apro va do 
pelo de cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996, con si de ran do o disp so to no art.
7º, alí nea c e pa rá gra fo úni co, do mes mo Re gu la men -
to, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53710.000553/97, re sol ve:

Art. 1º Fica a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra -
na í ba 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, na ci da de de Rio
Pa ra na í ba, 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 au to ri za ção é ou tor ga da por esta Por ta ria, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.         

Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba
CEP. 38.810-000 – Esta do de Mi nas Ge ra is

DECRETO Nº 32 DE 12-5-97

No me ia Di re tor para a Rá dio Espa ci al
FM e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre fe i to Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, no uso de
suas atri bu i ções le ga is e na for ma da lei etc... de cre ta:

Art. 1º Fica no me a do para o Car go de Di re -
tor-Administrativo da Rá dio Espa ci al FM (em fre qüên -
cia mo du la da) de pro pri e da de des ta mu ni ci pa li da de,
cri a da pela Lei Mu ni ci pal Nº 908 de 9-5-97, o ra di a lis -
ta Cle ber Jo nas Ri be i ro, por ta dor da Cé du la de Iden -
tidade nº M.247.151 SSP/MG, para o pe río do com pre en -
di do en tre 12 de maio de 1997 e 12 de Maio de 1999.

Art. 2º Re vo ga das as dis po si ções em con trá rio, en -
tra rá este De cre to em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Re gis tre-se, Pu bli que-se e Cum pra-se.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, 12 de maio

de 1997. – João Gu tem ber gue de Cas tro, Pre fe i to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2000

(Nº 303/99, 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 Sul Flu mi nen se
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Bar ra Man sa, 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 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Sul Flu mi nen se 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
Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

MENSAGEM Nº 1.484, 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 do De -
cre to de 24 de no vem bro de 1998, que “Re no va a
con ces são da Rá dio Sul Flu mi nen se Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda méda,
na ci da de de Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro”.

EM Nº 236/MC

Bra sí lia, 11 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 a apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53770.000180/93, 
em que a Rá dio Sul Flu mi nen se 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 Bar ra Man -
sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da con for me
De cre to nº 36.677, de 28 de de zem bro de 1954, re no -
va da por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de
1983, pelo De cre to nº 89.233, de 22 de de zem bro de
1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga iri 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 fen des 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 ca no 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 e con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo, não de ter -
mi nam, ne ces sa ri a men te a ex tin ção do ser vi ço pres -
ta do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de 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 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 Sul
Flu mi ne ne se Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Bar ra Man sa, 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
53770.000180/93 – 39 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 ou tor ga da à Rá dio Sul Flu -
mi nen se Ltda. pelo De cre to nº 36.677, de 28 de de -
zem bro de 1954 re no va da pelo De cre to nº 89.233, de
22 de de zem bro de 1983, 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 so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Bar ra Man sa, 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 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.
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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  (Geraldo Melo) – O
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2000, lido
anteriormente, terá tramitação com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição, combinado com o art.
375 do Regimento Interno.

A matéria será apreciada simultaneamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

De acordo com o art. 122, II, ”b“, do Regimento
Interno, a matéria poderá receber emendas, pelo
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 111 a 115, de 2000, que
acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e de acordo
com o art. 122, II, ”b“, do Regimento Interno, poderão
receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis,
perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

OFÍCIO S/Nº/00

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te me di da pro vi só ria.

MP Nº 2.026

Pu bli ca ção DOU : 5-5-00

Assun to: Insti tui, no âm bi to da União, nos ter -
mos do art. 37, in ci so XXI, da Cosn ti tu i ção Fe de ral,
mo da li da de de li ci ta ção de no mi na da pre gão para
aqui si ção de bens e ser vi ços co muns.

Ti tu lar: Luiz Pon tes
Su plen te: Lú dio Co e lho.
Bra sí lia, 18 de maio de 2000. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será

feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há

oradores inscritos.

Concedo a palavra, por vinte minutos, ao
Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
minha presença na tribuna desta Casa prende-se,
desta feita, à avaliação de um diploma legal,
aprovado pelo Congresso Nacional, em junho de
1998, que é a Lei nº 9.660, que dispõe sobre a
substituição gradual da frota oficial de veículos por
outros movidos a combustíveis renováveis,
principalmente o álcool combustível, num prazo de
cinco anos.

Con si de ro, ini ci al men te, que nos sa per ma nen te
aten ção aos pri me i ros anos de vi gên cia de qual quer le -
gis la ção se in se re en tre os de ve res do Par la men to,
uma vez que tal ve ri fi ca ção vai de mons trar de for ma
prá ti ca a co e rên cia e a acu i da de das nos sas de ci sões .

Além disso - e infelizmente -, temos consagrada
no comportamento social brasileiro a existência de
leis que não pegam e de leis que pegam, o que
demanda, no segundo caso, uma profunda avaliação
dos motivos de insatisfação da sociedade com uma
lei qualquer e sua conseqüente ineficácia.

A referida Lei nº 9.660 consignou, também,
incentivos econômicos aos veículos movidos a
combustíveis renováveis na forma de restrição de
incentivos ou subvenções aos veículos movidos a
derivados de petróleo, bem como na ampliação dos
prazos de financiamento e consórcio para aquisição
dos primeiros.

Do ponto de vista governamental, o incentivo foi
materializado na forma de uma redução da alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI,
para os mesmos veículos.

Naquela oportunidade, o Governo Federal
pretendeu atacar três questões estratégicas: a
econômica, a energética e a ambiental.

Economicamente, a Lei nº 9.660 significava a
geração de um mercado estimado em oitenta mil
unidades por ano, somente para cumprimento da
disposição de renovação da frota oficial, em cinco
anos. Adicionam-se a esses, os veículos que
poderiam ser comercializados junto à iniciativa
privada, tanto para frotas como para particulares,
uma vez mantida a situação de menor preço do
combustível renovável em relação ao derivado de
petróleo, ao lado do menor preço de aquisição dos
veículos a álcool.

Igualmente relevante, a revitalização do
Programa Nacional do Álcool – o Proálcool – também
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decorreria do novo diploma, contribuindo para a
reativação de importante setor da economia agrícola,
que vivia um momento de angústia, com excesso de
oferta e carência de demanda.

Do ponto de vista energético, a avaliação
estratégica de longo prazo também indica a
propriedade do incentivo ao uso de combustíveis
renováveis, cuja dependência internacional é, no
caso brasileiro, praticamente nula, resguardando as
reservas de combustíveis fósseis para as
necessidades insubstituíveis de alguns setores
industriais.

E do ponto de vista do meio ambiente, era
igualmente louvável a iniciativa da citada legislação,
uma vez que os estudos sobre a matéria indicam a
menor agressão tóxica por parte dos combustíveis
renováveis, tanto em termos de poluição do ar como
em termos de resíduos não degradáveis.

Sr. Presidente, a Lei 9.660, de junho de 1998,
era, portanto, um passo positivo no sentido do
desenvolvimento nacional, caso suas determinações
tivessem sido implementadas de forma firme e
adequada. No entanto, passados quase dois anos de
sua edição, os fatos nos mostram uma significativa
distância entre os objetivos e propósitos aos quais me 
referi e a realidade dos fatos observados no seu
período de vigência. 

Inicialmente, por razões de conjuntura
operacional e de restrições orçamentárias, não se
vem configurando a substituição da frota de veículo
oficial com a velocidade que seria necessária para o
cumprimento da determinação legal de renovação
total em cinco anos. Estima-se, pois, que, ao
chegarmos a 2003, ainda poderemos ter veículos
movidos a derivados de petróleo, remanescentes na
frota oficial.

A produção de carros a álcool não foi retomada
nos níveis que seriam necessários, em função do
comportamento do mercado, ainda reticente quanto à 
tecnologia e à performance dos mesmos, o que não
propiciou uma queda de preços de aquisição que
motivasse efetivamente os compradores, mesmo
com as condições comerciais privilegiadas
amparadas pelo texto legal.

Igualmente não se configurou efetiva a atuação
governamental quanto às políticas de preço do álcool
combustível, não redundando, pois, numa diferença
em relação aos derivados de petróleo que
contribuísse para o reaquecimento da demanda.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, no que se refere
à Lei nº 9.660, temos um caso de legislação que

ainda não cumpriu de forma eficiente a sua finalidade, 
ou seja, ainda não ”pegou“ e não sabemos se ainda
vai ”pegar“.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) -
Senador Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Tem V. Exª a palavra. 

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Senador Carlos Patrocínio, mais do que um
fabricante e multiplicador de leis, o Congresso
Nacional tem que estar atento à criação e execução
daquelas que aprova. V. Exª faz, em muito boa hora,
um alerta importante, sobretudo quando cita como
exemplo uma lei de significado importantíssimo para
o País, onde se propunha manter uma política
energética estratégica diferente da que existe em
outros países – aliás programa com resultados
extraordinários no Brasil, que chamou a atenção,
inclusive dos americanos que o copiaram. O
desenvolvimento da pesquisa em termos da
produção de álcool, e posteriormente em seu
aproveitamento na indústria automotiva, revelou-se
de sucesso absoluto. Notadamente agora quando o
apelo ambiental se torna cada vez mais crescente no
nosso território, é de se lamentar que o planejamento
estratégico esteja legado ao ostracismo, esteja sendo 
abandonado por quem deveria, em primeiro plano,
cuidar dele, que é o Governo Federal. Primeiro,
deixou os produtores numa dificuldade muito grande;
depois, o próprio projeto de aproveitamento do setor
industrial, que daria vazão a essa produção,
aumentaria, seguramente, o álcool derivado de cana
no Brasil e estaria contribuindo, de forma efetiva, para 
a redução da carga de monóxido de carbono na
atmosfera, reduzindo a poluição. Isso estaria indo de
encontro às necessidades, aos reclamos da
população brasileira, da economia brasileira, dos
produtores brasileiros. Entendo muito oportuno o
alerta que V. Exª traz e me congratulo com as suas
colocações.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço, Senador Leomar Quintanilha, as
observações de V. Exª, também preocupado com a
questão energética do nosso País, evidentemente
preocupado com a questão econômica e, sobretudo,
com a questão ambiental.

Sr. Presidente, é a enésima vez que ocupo a
tribuna desta Casa para falar sobre a criação de
matrizes energéticas alternativas para o nosso País.
Não entendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
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porque, até hoje, o Governo Federal não retomou o
Programa Nacional do Álcool - Proálcool.

Estamos assistindo, quase que eternamente, à
propalada seca do Nordeste que tem sido tão
decantada, no âmbito desta Casa, no âmbito do
Congresso Nacional. E, por ocasião dela, criam-se
vários postos de empregos emergenciais de levas e
mais levas de chefes de família que recebem um
salário para não fazer praticamente nada, pois não
vão fazer açude, porque não há água. Talvez vão
roçar as beiradas das rodovias, mas esse é um
serviço que demanda pouco tempo. Ou seja, o
governo brasileiro concede excepcionalmente aos
flagelados da seca um salário, ainda que irrisório,
mas necessário para que ele possa, pelo menos,
comer.

Por que o governo brasileiro não põe esse povo
para trabalhar, Sr. Presidente? Tenho visto em
Pernambuco, agora, uma usina do setor
sucroalcooleiro – que estava certamente em
condições falimentares, como quase todas as usinas
do Nordeste que o Governo entregou para os
funcionários -; que, ali, fez assentamento, nas terras
dessa usina, e está produzindo. Deve estar
produzindo álcool, açúcar, arroz, feijão, milho, batata,
mandioca. O povo está trabalhando, está satisfeito,
principalmente agora que no Nordeste está
chovendo.

Assim, Sr. Presidente, acredito que em vez de
fornecer subsídio para que nada seja feito, pois
muitos têm vergonha, poderia haver um acordo com
os usineiros quebrados no intuito de entregarem as
usinas aos plantadores de cana a fim de que possam
tomar conta dessa atividade econômica tão
importante. Sempre digo, e o próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso afirmou, que o Brasil vai
bem. Ou seja, vai de mal a menos mal, foi o termo que 
Sua Excelência utilizou. Ainda somos dependentes
das turbulências do mercado internacional.

Recentemente, pudemos observar o preço do
petróleo alcançando os patamares mais altos de sua
história. Houve um recuo por parte da OPEP, o
petróleo diminuiu. E agora volta a subir. E os técnicos
do Governo, a área econômica, já anunciam uma
nova alta dos combustíveis para o mês de julho. Por
que temos que depender do petróleo internacional se
possuímos recursos renováveis e precisamos
arranjar emprego para o povo? Por que não
convertemos todos os carros da frota nacional a fim
de que sejam movidos a gás ou a álcool? Além disso,

podemos utilizar a biomassa oriunda do bagaço da
cana-de-açúcar, que se presta a gerar energia.

Por isso, Sr. Presidente, é que venho nesta
tarde lamentar que a Lei nº 9.660, aprovada por esta
Casa e sancionada pelo Presidente da República,
que estabelecia que, em cinco anos, a frota oficial
seria substituída por carros cujo combustível seria
renovável, até hoje ainda não se processou, e
continuamos não vendo boa vontade por parte dos
órgãos governamentais. O combustível volta a subir
no mercado internacional. Certamente, haverá
inflação daqui a uns dias Sabemos do efeito da
subida do preço dos combustíveis, da dependência
do Brasil e do quanto se gasta para adquirir
combustível junto aos países da Opep e a outros
países exportadores de petróleo.

Por isso, penso, Sr. Presidente, que o
Parlamento tem obrigação de auditar o cumprimento
das leis, não do ponto de vista jurídico estrito, mas
principalmente do ponto de vista político, em seu
conceito mais amplo, qual seja, a propriedade de sua
aplicação à sociedade brasileira.

E é para isso, Sr. Presidente, que nós temos ”n“
comissões de fiscalização: a Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara e do Senado
Federal e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Por
isso, remonto à Lei nº 9.660, ainda não cumprida em
sua integralidade.

Já é tem po de co brar do Po der Exe cu ti vo as
ações ne ces sá ri as à efe ti va ção dos pro pó si tos do re -
fe ri do di plo ma. De mi nha par te, pre ten do re que rer aos
Mi nis tros das Mi nas e Ener gia, dos Trans por tes e do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, as in for ma -
ções ne ces sá ri as à ava li a ção quan ti ta ti va atu a li za da
do ce ná rio de cor ren te do mes mo, para que pos sa mos
dis cu tir e to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo 

a palavra ao Senador Moreira Mendes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo

Cavalcanti, por 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, tive
oportunidade, há duas semanas, de discutir com
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estudantes da Escola Paulista de Medicina, em um
programa que a escola mantém sobre temas de
saúde, a respeito de projetos de minha autoria e de
outros Senadores que trata do serviço civil alternativo
ou serviço civil obrigatório.

Meu projeto estabelece um estágio obrigatório
remunerado para todos os estudantes da área de
saúde que, uma vez graduados, deverão, durante um 
ano, prestar serviços nos Municípios onde a
correlação profissional/habitante seja igual ou inferior
a um para mil, como recomenda a Organização
Mundial de Saúde.

Ora, Sr. Presidente, é interessante nesse
debate constatar que o Brasil, como país, têm mais
médicos do que recomendado pela Organização
Mundial de Saúde. No entanto, onde estão esses
médicos? Estão, majoritariamente, no Sul e Sudeste;
nos Estados de outras regiões, estão concentrados
nas capitais. A poucos quilômetros das capitais,
encontramos Municípios que não dispõem de um só
médico e, quando dispõem, estão lá em caráter
intermitente, quer dizer, o médico aparece a cada 15
dias ou a cada mês.

É alarmante constatar que o Brasil possui essa
quantidade de profissionais – como médico, tendo a
falar mais sobre médicos, mas estendo o projeto aos
odontólogos, bioquímicos e enfermeiros –, por existir
um acomodamento, uma forma pacífica de aceitar o
status quo. Por exemplo, só em São Paulo, há mais
de 20 cursos de Medicina, enquanto em toda a região
Norte, para atender cerca de 25 milhões de
habitantes, existem apenas quatro cursos de
Medicina: dois localizados no Estado do Pará, um no
Estado do Amazonas e um no meu Estado, Roraima,
um curso recente que formou a primeira turma agora.

O Governo Federal deveria adotar uma política
semelhante à de Cuba, onde em cada província
existe um curso de Medicina e das outras ciências da
área de saúde. Com isso, em cada Estado forma-se o
profissional voltado para as necessidades, para as
nosologias típicas da região.

No Brasil, o modelo é concentrador.
Concentra-se o desenvolvimento no Sul e Sudeste.
Concentram-se o saber, a política e a elite pensante
no Sul e Sudeste. Dessa forma, o modelo brasileiro
fica desequilibrado e injusto.

Causou-me surpresa saber que os estudantes
da Escola Paulista de Medicina têm consciência
dessa necessidade, mas resistem à obrigação de ir
para Municípios onde não existam médicos. Aliás,
apegaram-se muito à expressão ”ser obrigatória a

presença deles“ no Município cuja correlação
profissional/habitante seja de um para mil ou menos.

Quando se fala em Municípios que tenham um
médico para cada mil habitantes, pensa-se logo nos
locais distantes da Amazônia, nas comunidades
ribeirinhas. Mas, na verdade, constatou-se em
levantamento recente que muitos Municípios do Sul e
Sudeste não dispõem de profissionais nessa
proporção. No Nordeste, a situação é grave; no
Centro-Oeste, idem; no Norte, é obviamente pior.

É preciso repensar a situação. Não adiantam
soluções paliativas. Na maioria dos Estados do Norte
– Roraima, Tocantins, o Acre e outros – estão se
socorrendo de médicos cubanos e colombianos, para 
proverem assistência aos moradores dos Municípios
do interior. Isso, até certo ponto, é um atestado
negativo para o médico brasileiro. Demonstra a
insensibilidade social do profissional para com a
realidade da população, que – no caso das
universidades públicas - paga o estudo do médico. Os 
médicos formados em escolas particulares, de
alguma forma, também foram subsidiados pela
população, porque essas escolas gozam de algum
tipo de privilégio. Não fosse isso, a dívida social do
profissional da área de saúde já seria suficiente para
justificar a obrigatoriedade de ele passar um ano de
sua vida profissional no Município onde a correlação
de profissional fosse inferior ao parâmetro
recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Mas vejo que não há iniciativas concretas por
parte do Poder Executivo no sentido de corrigir essa
distorção. Então, os Governos estaduais e os
municipais de muitos Estados, principalmente do
Norte e do Centro-Oeste, estão buscando, por meio
de convênios com Cuba, sanar essa lacuna com a
presença de profissionais estrangeiros. E o que é
mais interessante: levantam-se, então, os
profissionais brasileiros contra a vinda dos cubanos,
colombianos ou peruanos, dizendo que esses
profissionais estão disputando o mercado de trabalho 
dos médicos brasileiros, como se a medicina, a
odontologia e a enfermagem devessem ter reserva
de mercado, garantindo, portanto, para quem se
gradue nessas áreas de saúde um mercado cativo
para que ele possa ter, primeiro, o seu emprego e,
segundo, a possibilidade de atuar em uma clínica
particular.

Quero aqui fazer esse registro hoje, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sobre essa
distorção. Apelo aos Srs. Ministros da Educação e da
Saúde para que possamos trabalhar juntos, já que
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existe aqui uma proposta minha no sentido, digamos,
de uma pós-graduação em Brasil. Se uma pessoa
que se formar em medicina no Rio Grande do Sul der
um ano de sua vida para prestar um serviço em
município – não precisa ser na Região Norte – onde a
correlação seja de um profissional para mil
habitantes, estará efetivamente fazendo uma
pós-graduação em Brasil, conhecendo uma realidade 
que ele não conhece dentro das escolas de medicina, 
nos laboratórios no período de graduação.

Ele pre ci sa, efe ti va men te, sair da es co la e ir
para o in te ri or as sis tir aos mais ne ces si ta dos. Para
isso já acon te ce ram ini ci a ti vas que se as se me lham e
até me ins pi ra ram a apre sen tar esse pro je to. É o caso
do Pro je to Ron don, que le va va es tu dan tes dos úl ti mos
anos de vá ri os cur sos para a Ama zô nia a te rem con ta -
to com a re a li da de do povo so fri do da que la re gião.

O que aconteceu em conseqüência do Projeto
Rondon? Vários daqueles estudantes que foram para 
lá passar seis meses da sua grade curricular, ao se
formarem, retornaram àquele Estado.

Em Roraima, temos vários estudantes da
Universidade de Santa Maria que para lá voltaram
depois de formados, por terem tido a oportunidade de
fazer não uma pós-graduação no Brasil, mas um
período curto de estágio naquela região. 

O Governo Federal deveria, ao invés de proibir
a criação de novos cursos de medicina, incrementar a 
existência de cursos de Medicina e de outras áreas
de saúde em cada Estado do Brasil, porque não é
possível haver concentração, como disse no início do
meu pronunciamento, de vinte Escolas de Medicina
só em São Paulo, o que faz com que estudantes do
Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte migrem para lá.
A oportunidade de fazer vários vestibulares é maior
do que, por exemplo, permanecer no Norte, onde aos
estudantes só são oferecidos quatro cursos de
Medicina. Saliento esse reestudo da distribuição dos
cursos da área de saúde em cada Estado, assim
como a aprovação dessa medida, segundo
informações do próprio Ministério da Educação, não
talvez como pós-graduação, mas o estudante, depois 
de formado, faria um estágio remunerado num
desses municípios onde há essa carência do
profissional da área de saúde. O estudante poderia
inserir na própria grade curricular um período de
estágio de quatro ou seis meses. Assim estudantes
dos últimos anos dos cursos da área de saúde teriam
um contato vivo com a realidade deste País, deste
outro Brasil, que não é o Sul e o Sudeste e que não
são as capitais dos demais Estados. 

Por tan to, de i xo hoje esse re gis tro do de ba te que
tive com os es tu dan tes da Esco la Pa u lis ta de Me di ci na,
que é uma es co la-modelo para o País. Ao cons ta tar que
eles es tão aten tos a isso, sen ti gran de sa tis fa ção.

Resta, portanto, ao Poder Executivo, repito, ao
Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde
aperfeiçoarem uma proposta que possa sanar essa
falta de profissionais de saúde na grande maioria dos
municípios do Brasil. 

Apelo ao próprio Conselho Federal de Medicina, 
a outras entidades da área de saúde que se mostram
contra a vinda de médico cubanos e colombianos,
que eles ajudem, então, a encontrar uma forma para
que o médico brasileiro não continue passando esse
atestado de insensibilidade social para com milhões
de brasileiros que não têm o direito de sequer ver a
presença de um médico.

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo 

a palavra ao Senador José Jorge
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao

Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois
acontecimentos envolvendo a rede mundial de
computadores, a Internet, ganharam grande
repercussão na mídia nos dias de hoje.

Um vírus que se apresentava com um nome
carinhoso, Iloveyou invadiu na semana passada
cerca de 45 milhões de computadores em todo o
mundo, causando prejuízos imensuráveis aos
usuários da rede. Inicialmente falou-se em US$1
bilhão, depois essa quantia já alcançava a cifra de
US$2 bilhões. Hoje já se fala em prejuízos da ordem
de U$5 bilhões em todo o mundo. Instituições e
corporações poderosas foram atingidas pelo efeito
devastador do vírus. A Ford, o Exército e a Marinha
dos Estados Unidos e outras importantes repartições
estratégicas daquele país tiveram de desativar seus
sistemas de correio eletrônico até que técnicos
habilitados pudessem combater o vírus. Os
computadores da NASA, Agência Espacial
Americana, e da CIA, Central de Inteligência, ficaram
fora do ar por algum tempo. Até mesmo a própria
Microsoft, que desenvolveu o programa de correio
eletrônico Outlook, por meio do qual o vírus se
infiltrou nos computadores e se espalhou numa
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velocidade espantosa, foi atingida. O ILOVEYOU
também provocou estragos na Europa, na Ásia e em
outras partes do mundo. 

No Brasil, os efeitos do vírus também foram
sentidos com grande intensidade. Aqui mesmo no
Senado, os serviços de correio eletrônico foram
desativados para que os analistas de informática da
Casa pudessem localizar e combater o vírus. Para os
especialistas em segurança em rede, foi o pior ataque 
ocorrido até hoje, se se levar em conta a velocidade
de multiplicação com que o vírus se disseminou. 

No Brasil, outro importante fato, envolvendo a
Internet, recebeu destaque na imprensa. Trata-se da
pedofilia praticada por determinados usuários da
rede. O Ministério Público do Rio de Janeiro, após
dois anos de uma sigilosa e eficiente operação,
conseguiu reunir provas e incriminar 11 pessoas que
utilizaram a rede mundial de computadores para
divulgar fotos de crianças e adolescentes,
submetidos a todo tipo de constrangimento sexual.
Os acusados são, na maior parte dos casos, pessoas
cuja conduta jamais insinuaria esse tipo de
comportamento vil e violentamente atentatório contra
o pudor. 

A ocorrência desses episódios e de outros
semelhantes que têm assombrado as pessoas de
bem do nosso País induz-nos a formular alguns
questionamentos sobre o que temos de fazer,
enquanto legisladores, para impedir que fatos como
esse se repitam. 

A legislação brasileira tal qual a da maioria dos
países não prevê a utilização de recursos eletrônicos
para a prática de crimes já tipificados em nosso
ordenamento jurídico. Nada mais natural, pois até há
bem pouco tempo não tínhamos acesso a tecnologias 
avançadas como a Internet, correio eletrônico e
outros recursos de informação e telecomunicações.

No caso dos pedófilos representados pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor
valeu-se do Estatuto da Criança e do Adolescente
para indiciar os acusados, já que violaram dispositivo
daquele diploma legal que resguarda os menores de
passar por situações humilhantes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
absolutamente necessário e urgente que nos
esforcemos em elaborar e aprovar mecanismos que
desestimulem a prática de crimes em que os autores
se valem da utilização de recursos de informática.

Não podemos mais tolerar que pessoas
inescrupulosas se utilizem das mas avançadas
tecnologias de comunicação de dados com

interesses outros que não sejam o de erigir uma
sociedade mais justa e igualitária. É preciso pôr fim à
prática de atos que causam vultosos prejuízos
financeiros e patrimoniais em todo o mundo.

Com esse objetivo, estou apresentando junto à
Mesa projeto de lei que estabelece nova pena aos
crimes cometidos com a utilização de meios de
tecnologia de informação e telecomunicações.

A proposta prevê que os autores de crimes
contra a pessoa, o patrimônio, a propriedade
intelectual e os costumes, cometidos com a utilização
de meios eletrônicos, terão as suas penas
aumentadas até o triplo.

Entendo ser esse o melhor caminho para
coibirmos práticas nocivas à sociedade brasileira e
que estão se tornando comuns.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) –
Concede-me V. Exª um aparte, Senador Leomar
Quintanilha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Nobre
Senador Leomar Quintanilha, gostaria de
congratular-me com V. Exª, que procura trazer uma
matéria nova para exame desta Casa. V. Exª tem sido
o pioneiro na proposição de leis para a punição
desses novos crimes, que nossos Códigos nem
citam. Estamos na era moderna, na era da
informática e do avanço científico e tecnológico de
ponta, e, por isso, é necessário que a legislação seja
aprimorada. Em vista disso, V. Exª procura, em boa
hora, suprir a falta de legislação, sobretudo no que diz 
respeito aos vírus que estão sendo implantados nos
sistemas de computador. Devemos discutir a
questão, porque muitos desses ”crimes“ são
cometidos inadvertidamente. Parece-me que o
filipino que foi preso, acusado de contaminar os
computadores com o vírus Iloveyou, está tentando
provar que não teve a menor das intenções de
cometer nenhum crime. Como se pode observar, a
matéria é complicada e os especialistas terão que se
debruçar detidamente sobre ela. E V. Exª dá o
primeiro passo para suprir essa lacuna na legislação
nacional. Na realidade, sabemos que devemos
combater os chamados hackers, esses que
procuram ”infectar“, digamos assim – já que o
linguajar da tecnologia de computação tem sido muito 
semelhante ao da medicina convencional –, os
sistemas de informatização por intermédio da
Internet. É necessário tomar providências contra
esses contaminadores. Lembro-me de que V. Exª
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trouxe para exame desta Casa a questão do bug do
milênio, que aconteceria agora, no limiar do ano
2000. Parece-me que, graças a Deus, as
providências foram tomadas, V. Exª alertou em tempo 
hábil as autoridades responsáveis, e o bug não
repercutiu de maneira tão negativa. Soubemos que
houve qualquer contratempo aqui e acolá, mas nada
comparado ao que temíamos, isso porque V. Exª
chamou a atenção a tempo das autoridades
responsáveis. Agora estamos diante de novos
crimes, ainda não citados nos diversos Códigos que
contêm a legislação. Creio que isso acontece não só
no Brasil, mas também em outros países, uma vez
que o avanço da informática se processa numa
velocidade muito intensa. E V. Exª, mais uma vez,
tem sido o precursor do alerta para essas questões
inusitadas que começam a aparecer agora e que
deverão continuar acontecendo no próximo milênio.
Cumprimento V. Exª pela providência tão eficaz.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agradeço a V. Exª, nobre Senador Carlos Patrocínio,
pelas observações oportunas que faz. Lembro-me de
que realmente o bug do milênio teve seus efeitos
mitigados em razão das providências adotadas não
só pelas autoridades brasileiras, com relação às
instituições públicas, mas sobretudo pelos
responsáveis pelas instituições financeiras, que
faziam uso acentuado da informática no dia-a-dia de
suas empresas.

Com relação aos crimes praticados mediante a
utilização do modernos meios de comunicação, V.
Exª tem razão: o fenômeno de inter-relacionamento
das nações tem ocorrido de forma acelerada,
justamente pela democratização dos meios de
comunicação, que facilitam a divulgação de
informações à sociedade nos quatro quadrantes do
País. Por outro lado, isso tem feito também com que
os ilícitos praticados ocorram de forma virulenta,
açodada, abrangente e de maneira muito mais
danosa do que quando eram praticados
isoladamente.

Por essa razão, entendo que a discussão do
tema nesta Casa será significativa, porque os
problemas provocados pelos hackers ou por aqueles 
que aproveitam esse sistema moderno de
comunicações para a prática de ilícitos precisam ser
barrados. É preciso haver uma forma de repressão,
para que eles parem de provocar prejuízos e danos à
sociedade e às empresas nacionais.

Conto, desde logo, com o apoio dos meus
ilustres Pares para que o Senado Federal ofereça à

Nação brasileira uma legislação inibidora desse tipo
de crime.

Era o que tinha a registrar nesta tarde, Sr.
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Sras. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:

ORDEM DO DIA

 –  1  – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999

Se gun do dia de dis cus são, em se gun do tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, que al te ra o Ato das Dsi -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do
ar ti gos que cri am o Funo de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, ten do: 

Pa re cer sob nº 473, 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
Lú cio Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o se gun -
do tur no.

 –  2  – 

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1995,
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro
Simon, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos limites máximos de idade para a nomeação de
magistrados e ministros de tribunais e para a
aposentadoria compulsória do servidor público em
geral, tendo:

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

 –  3  – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

COSNTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

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 7, de 1999,

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL  453



ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e dá ou tras pro vi dên ci as (al ter nân cia de no me a -
ções en tre pes so as de sexo mas cu li no ou fe mi ni no
para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), ten do:

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

 –  4  – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Pro posta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 63, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te -
bet, que dá nova re da ção ao in ci so II e à alí nea b do in -
ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral (apo -
sen ta do ria ba se a da em pa râ me tros etá ri os), ten do:

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das 
nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs ten ções dos
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

 –  5 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 172, de 1999 (nº 10/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cultura de Porto Novo Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, tendo:

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 899, de 1999, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 –  6 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 185, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 185, de 1999 (nº 37/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
do Sistema Clube de Comunicação Ltda, para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tendo:

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 904, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor, Se na dor Ro meu
Tuma, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 –  7 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 245, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 245, de 1999 (nº 141/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal do Mu ni cí pio de
Assis para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Assis, Esta do
de São Pa u lo, ten do:

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 442, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do
Cân di do e Jef fer son Pé res.

 –  8 – 
REQUERIMENTO Nº 241, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
241, de 2000, de autoria do Senador Moreira Mendes,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 621, de 1999, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 17 
mi nu tos.)

                                     ______________

  CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a
realizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9
horas, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada à apresentação do parecer do Senador
Jefferson Péres, na condição de relator da
Representação nº 2, de 1999.

Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Ra mez
Te bet, Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar.
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Ata da 64ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 23 de maio de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo 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 – 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 – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – 
Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner
– Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Ernan des Amo rim – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Ja der
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – 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 – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – 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 – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Thel ma Si que i ra Cam pos – 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 72 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos 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

PRO JE TOS RECEBIDOS 
DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 21, DE 2000

(Nº 621/99, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte 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
1.079, de 10 de abril de 1950, e o De cre to
Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de 1967.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 339 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“De nun ci a ção Ca lu ni o sa
Art. 339. Dar ca u sa à ins ta u ra ção de

in ves ti ga ção po li ci al, de pro ces so ju di ci al,
ins ta u ra ção de in ves ti ga ção ad mi nis tra ti va,
in qué ri to ci vil ou ação de im pro bi da de ad mi -
nis tra ti va con tra al guém, im pu tan do-lhe cri -
me de que o sabe ino cen te:

Pena – re clu são, de dois (2), a oito (8)
anos e mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da de sex ta par -
te, se o agen te se ser ve de ano ni ma to ou de 
nome su pos to.

§ 2º A pena é di mi nu í da de me ta de, se 
a im pu ta ção é de prá ti ca de con tra ven -
ção."(NR)
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Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do
do se guin te ca pí tu lo e ar ti gos:

“TÍTULO XI
Dos crimes contra a

administração Pública

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

CAPÍTULO IV
Dos crimes contra as Finanças Públicas

Con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
Art. 359A. or de nar, au to ri zar ou re a li -

zar ope ra ção de cré di to, in ter no ou ex ter no,
sem pré via au to ri za ção le gis la ti va:

Pena – re clu são, de um a dois anos.
Pa rá gra fo úni co. Inci de na mes ma

pena quem or de na, au to ri za ou re a li za ope -
ra ção de cré di to, in ter no ou ex ter no:

I – com inob ser vân cia de li mi te, con di -
ção ou mon tan te es ta be le ci do em lei ou em
re so lu ção do Se na do Fe de ral;

II – quan do o mon tan te da dí vi da con -
so li da da ul tra pas sa o li mi te má xi mo au to ri -
za do por lei.

Inscri ção de des pe sas não em pe nha -
das em res tos a pa gar;

Art. 359B. Orde nar ou au to ri zar a ins -
cri ção em res tos a pa gar, de des pe sas que
não te nha sido pre vi a men te em pe nha da ou
que ex ce da li mi te es ta be le ci do em lei:

Pena – de ten ção, de seis me ses a
dois anos.

Assun ção de obri ga ção no úl ti mo ano
do man da to ou le gis la tu ra.

Art. 359C. Orde nar ou au to ri zar a as -
sun ção de obri ga ção, nos dois úl ti mos qua -
dri mes tres do úl ti mo ano do man da to ou le -
gis la tu ra, cuja des pe sa não pos sa ser paga
no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro ou, caso res -
te par ce la a ser paga no exer cí cio se guin te,
que não te nha con tra par ti da su fi ci en te de
dis po ni bi li da de de ca i xa:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos. 
Orde na ção de des pe sa não au to ri za da.

Art. 359D. Orde nar des pe sa não au to -
ri za da por lei:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos. 
Pres ta ção de ga ran tia gra ci o sa.

Art. 359E. Pres tar ga ran tia em ope ra ção 
de cré di to sem que te nha sido cons ti tu í da
con tra ga ran tia em va lor igual ou su pe ri or ao
va lor da ga ran tia pres ta da, na for ma da lei:

Pena – de ten ção, de três me ses a um
ano. Não can ce la men to de res tos a pa gar.

Art. 359F. De i xar de or de nar, de au to ri -
zar ou de pro mo ver o can ce la men to do
mon tan te de res tos a pa gar ins cri to em va lor 
su pe ri or ao per mi ti do em lei:

Pena – de ten ção, de seis me ses a
dois anos.

Au men to de des pe sa to tal com pes so -
al no úl ti mo ano do man da to ou le gis la tu ra.

Art. 359G. Orde nar, au to ri zar ou exe cu -
tar ato que acar re te au men to de des pe sa to tal 
com pes so al, nos cen to e oi ten ta dias an te ri o -
res ao fi nal do man da to ou le gis la tu ra:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos. 
Ofer ta pú bli ca ou co lo ca ção de tí tu los no
mer ca do

Art. 359H. Orde nar, au to ri zar ou pro -
mo ver a ofer ta pú bli ca ou a co lo ca ção no
mer ca do fi nan ce i ro de tí tu los da dí vi da pú -
bli ca sem que te nham sido cri a dos por lei ou 
sem que es te jam re gis tra dos em sis te ma
cen tra li za do de li qui da ção e de cus tó dia:

Pena – re clu são de uma a qua tro
anos. (NR)

Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril De 1950,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 10. ................................................
..............................................................
5 – de i xar de or de nar a re du ção do

mon tan te da dí vi da con so li da da, nos pra zos 
es ta be le ci dos em lei, quan do o mon tan te ul -
tra pas sar o va lor re sul tan te da apli ca ção do
li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;

6 – or de nar ou au to ri zar a aber tu ra de
cré di to em de sa cor do com os li mi tes es ta -
be le ci dos pelo Se na do Fe de ral, sem fun da -
men to na lei or ça men tá ria ou na de cré di to
adi ci o nal ou com inob ser vân cia de pres cri -
ção le gal;

7 – de i xar de pro mo ver ou de or de nar
na for ma da lei, o can ce la men to, a amor ti za -
ção ou a cons ti tu i ção de re ser va para anu lar 
os efe i tos de ope ra ção de cré di to re a li za da
com inob ser vân cia de li mi te, con di ção ou
mon tan te es ta be le ci do em lei;
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8 – de i xar de pro mo ver ou de or de nar
a li qui da ção in te gral de ope ra ção de cré di to
por an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria, in -
clu si ve os res pec ti vos ju ros e de ma is en car -
gos, até o en cer ra men to do exer cí cio fi nan -
ce i ro;

9 – or de nar ou au to ri zar, em de sa cor -
do com a lei, a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to com qual quer um dos de ma is en tes
da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que na for ma
de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga -
ção de dí vi da con tra í da an te ri or men te;

10 – cap tar re cur sos a tí tu lo de an te ci -
pa ção de re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i ção
cujo fato ge ra dor ain da não te nha ocor ri do;

11 – or de nar ou au to ri zar a des ti na ção
de re cur sos pro ve ni en tes da emis são de tí -
tu los para fi na li da de di ver sa da pre vis ta na
lei que a au to ri zou;

12 – re a li zar ou re ce ber trans fe rên cia
vo lun tá ria em de sa cor do com li mi te ou con -
di ção es ta be le ci da em lei. “(NR)

“Art. 39A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral ou de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da 
Pre si dên cia, as con du tas pre vis tas no art. 10 des ta
lei, quan do por eles or de na das ou pra ti ca das.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se aos Pre si den tes, e res pec ti vos subs ti tu tos
quan do no exer cí cio da Pre si dên cia, dos Tri bu na is
Su pe ri o res, dos Tri bu na is de Con tas, dos Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is, do Tra ba lho e Ele i to ra is, dos Tri -
bu na is de Jus ti ça e de Alça da dos Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral, e aos Ju í zes Di re to res de Foro ou fun ção
equi va len te no pri me i ro grau de ju ris di ção."

“Art. 40A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, ou
de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da Che fia do
Mi nis té rio Pú bli co da União, as con du tas pre vis tas no
art. 10 des ta lei, quan do por eles or de na das ou pra ti -
ca das.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se.

I – ao Advo ga do-Geral da União.
II – aos Pro cu ra do res-Gerais do Tra ba lho, Ele i -

to ral e Mi li tar, aos Pro cu ra do res-Gerais de Jus ti ça
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, aos Pro cu ra do -
res-Gerais dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e aos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União e dos Esta -
dos, da Advo ca cia-Geral da União das Pro cu ra do ri as

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, quan do no exer cí -
cio de fun ção de che fia das uni da des re gi o na is ou lo -
ca is das res pec ti vas ins ti tu i ções."

 “Art. 41A. Res pe i ta da a prer ro ga ti va
de foro que as sis te às au to ri da des a que se
re fe rem o pa rá gra fo úni co do art. 39A  e o
in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 40A, as
ações pe na is con tra elas aju i za das pela prá -
ti ca dos cri mes de res pon sa bi li da des pre vis -
tos no art. 10 des ta lei se rão pro ces sa das e
jul ga das de acor do com o rito ins ti tu í do pela 
Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, per mi -
tin do, a todo ci da dão, o  ofe re ci men to da
de nún cia.”

Art. 4º O art. 1º do De cre to-Lei nº 201, de 27 de
fe ve re i ro de 1967, pas sa  a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art.1º .................................................
............................................................
XVI – de i xar de or de nar a re du ção do

mon tan te da dí vi da con so li da da, nos pra zos 
es ta be le ci dos em lei, quan do o mon tan te ul -
tra pas sar o va lor re sul tan te da apli ca ção do
li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;

XVII – or de nar ou au to ri zar a aber tu ra
de cré di to em de sa cor do com os li mi tes es -
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral, sem fun -
da men to na lei or ça men tá ria ou na de cré di -
to adi ci o nal ou com inob ser vân cia de pres -
cri ção le gal;

XVIII – de i xar de pro mo ver ou de or de -
nar, na for ma da lei, o can ce la men to, a
amor ti za ção ou a cons ti tu i ção de re ser va
para anu lar os efe i tos de ope ra ção de cré di -
to re a li za da com inob ser vân cia de li mi te,
con di ção ou mon tan te es ta be le ci do em lei;

XIX – de i xar de pro mo ver ou de or de -
nar a li qui da ção in te gral de ope ra ção de
cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta or ça men -
tá ria, in clu si ve os res pec ti vos ju ros e de ma is 
en car gos, até o en cer ra men to do exer cí cio
fi nan ce i ro;

XX – or de nar ou au to ri zar, em de sa -
cor do com a lei, a re a li za ção de ope ra ção
de cré di to com qual quer um dos de ma is en -
tes da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da des
da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que na for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter -
ga ção de dí vi da con tra í da an te ri or men te;
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XXI – cap tar re cur sos a tí tu lo de an te -
ci pa ção de re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i ção 
cujo fato ge ra dor ain da não te nha ocor ri do;

XXII – or de nar ou au to ri zar a des ti na -
ção de re cur sos pro ve ni en tes da emis são
de tí tu los para fi na li da de di ver sa da pre vis ta 
na lei que a au to ri zou;

XXIII – re a li zar ou re ce ber trans fe rên -
cia vo lun tá ria em de sa cor do com li mi te ou
con di ção es ta be le ci da em lei.

...................................................."(NR)

Art. 5º Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti va con tra
as leis de fi nan ças pú bli cas:

I – de i xar de di vul gar ou de en vi ar ao Po der
Le gis la ti vo e ao Tri bu nal de Con tas o re la tó rio de
ges tão fis cal, nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos
em lei;

II – pro por lei de di re tri zes or ça men tá ri as anu al 
que não con te nha as me tas fis ca is na for ma da lei;

III – de i xar de ex pe dir ato de ter mi nan do li mi ta -
ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra, nos
ca sos e con di ções es ta be le ci dos em lei;

IV – de i xar de or de nar ou de pro mo ver, na for -
ma e nos pra zos da lei, a exe cu ção de me di da para
a re du ção do mon tan te da des pe sa to tal  com pes -
so al que hou ver ex ce di do a re par ti ção por Po der do
li mi te má xi mo.

§ 1º A in fra ção pre vis ta nes te ar ti go é pu ni da
com mul ta de trin ta por cen to dos ven ci men tos anu a is 
do agen te que lhe der ca u sa, sen do o pa ga men to da
mul ta de sua res pon sa bi li da de pes so al.

§ 2º A in fra ção a que se re fe re este ar ti go será
pro ces sa da e jul ga da pelo Tri bu nal de Con tas a que
com pe tir a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria da pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co en vol vi -
da.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 621, DE 1999

(Do Po der Exe cu ti vo)

Alte ra e acres ce dis po si ti vos ao De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940
– Có di go Pe nal, à Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950, e ao De cre to-Lei nº 201, de
27 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ca pí tu lo II, do Tí tu lo XI do De cre to-Lei

nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

Inves ti ga ção sem ca u sa.
“Art. 337-A. Dar ca u sa à ins ta u ra ção de in ves ti -

ga ção ad mi nis tra ti va, in qué ri to ci vil ou ação pe nal
pela prá ti ca de cri me de res pon sa bi li da de, de que o
re que ren te ou de nun ci an te sabe ser o acu sa do ino -
cen te.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos".
(NR)

Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de
1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ca pí tu lo
e ar ti gos:

CAPÍTULO IV 
Dos Cri mes Con tra as Fi nan ças Pú bli cas

“Con tra ta ção de Ope ra ção de Cré di to.
Art. 359-A. Ordem, au to ri zar ou pro mo ver a re a -

li za ção de ope ra ção de cré di to, in ter no ou ex ter no.
I – sem pré via au to ri za ção le gis la ti va:
II – com inob ser vân cia de li mi te con di ção ou

mon tan te es ta be le ci do em lei ou em re so lu ção do Se -
na do Fe de ral.

II – quan do o mon tan te da dí vi da con so li da da ou 
da des pe sa re la ti va a pes so al ul tra pas sar os res pec ti -
vos li mi tes má xi mos na for ma da lei;

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.
Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re quem

re ce ber trans fe rên cia vo lun tá ria na hi pó te se pre vis tas 
no in ci so III." (NR).

“Inscri ção de Des pe sas não Empe nha das e
Res tos a Pa gar.

Art. 359-B. Pro mo ver, or de nar ou au to ri zar a
ins cri ção e res tos a pa gar, de des pe sa que não te nha
sido pre vi a men te em pe nha da ou li qui da da ou que ex -
ce da li mi te es ta be le ci do em lei.

Pena – de ten ção de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos". (NR)

“Assun ção de Obri ga ção no Últi mo ano do Man -
da to ou Le gis la tu ra.

Art. 359-C. Pro mo ver, or de nar ou au to ri zar a as -
sun ção de obri ga ção, no úl ti mo ano do man da to ou
le gis la tu ra, cuja des pe sa não pos sa ser paga no mes -
mo exer cí cio fi nan ce i ro ou, caso res te par ce la a ser
paga no exer cí cio se guin te, que não te nha con tra par -
ti da su fi ci en te de dis po ni bi li da de de ca i xa.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos"
(NR)
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“Não Di vul ga ção de De cla ra ção de Ges tão Fis -
cal Res pon sá vel.

Art. 359-D. De i xar de di vul gar ou de en vi ar ao
tri bu nal ou con se lho de con tas, no pra zo de até trin ta
dias, a con tar do fi nal do tri mes tre e do ano  ci vis, a
de cla ra ção de ges tão fis cal res pon sá vel com as in for -
ma ções exi gi das em lei.

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)" (NR)
“Orde na ção de Des pe sa não au to ri za da
Art. 359-E. Orde nar des pe sa não au to ri za da por

lei.
Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos"

(NR)
“Pres ta ção de ga ran tia gra ci o sa
Art. 359-F Pres tar ga ran ti as em ope ra ções de

cré di to sem que te nham sido cons ti tu í das, na for ma
da lei, con tra ga ran ti as em va lor igual ou su pe ri or ao
va lor da ga ran tia pres ta da.

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano. “(NR)

“Não Re du ção de Des pe sa Re la ti va a Pes so al
Art. 359-G. De i xar de or de nar ou de pro mo ver,

na for ma e nos pra zos da lei, a exe cu ção de me di da
para a re du ção do mon tan te da des pe sa re la ti va a
pes so al que hou ver exe ce di do o li mi te má xi mo.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos. “
(NR)

“Não Can ce la men to de Res tos a pa gar
Art. 359-H. De i xar de or de nar, au to ri zar ou de

pro mo ver o can ce la men to do mon tan te de res tos a
pagar ins cri to em va lor su pe ri or ao per mi ti do em lei.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos. “(NR)
“Au men to de Des pe sa Re la ti va a Pes so al no úl -

ti mo ano do man da to ou le gis la tu ra.
Art. 359-I. Expe dir ato que acar re te au men to de

des pe sa re la ti va a pes so al, nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to ou da le gis la tu ra.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos"
(NR)

“Ofer ta Pú bli ca ou co lo ca ção de tí tu los no mer ca do.
Art. 359-J. Orde nar, au to ri zar ou pro mo ver a

ofer ta pú bli ca ou a co lo ca ção no mer ca do fi nan ce i ro
de tí tu los da dí vi da pú bli ca sem que te nham sido cri a -
dos por lei ou sem que es te jam re gis tra dos em sis te -
ma cen tra li za do de li qui da ção e de cus tó dia.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro)" (NR)
Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 10-A. São, tam bém, cri mes de res pon sa bi -

li da de con tra a lei or ça men tá ria:

I – de i xar de or de nar a re du ção do mon tan te da
dí vi da con so li da da, nos pra zos es ta be le ci dos em lei,
quan do o mon tan te ul tra pas sar o va lor re sul tan te da
apli ca ção do li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de -
ral;

II – Orde nar ou au to ri zar a aber tu ra de cré di to
em de sa cor do com os li mi tes es ta be le ci dos pelo Se -
na do Fe de ral, sem fun da men to na lei or ça men tá ria
ou na de cré di to adi ci o nal ou com inob ser vân cia de
pres cri ção le gal;

III – de i xar de pro mo ver ou de or de nar a anu la -
ção dos efe i tos de ope ra ção de cré di to re a li za da com
inob ser vân cia de li mi te, con di ção ou mon tan te es ta -
be le ci do em lei;

IV – pro por lei de di re tri zes or ça men tá ria anu al
que não con te nha as me tas fis ca is na for ma da lei;

V – de i xar de ex pe dir ato de ter mi nan do o cor te
au to má ti co de des pe sa, no ca sos e con di ções es ta -
be le ci das em lei;

VI – de i xar de pro mo ver ou de or de nar a li qui da -
ção in te gral de ope ra ção de cré di to por an te ci pa ção
de re ce i ta or ça men tá ria, in clu si ve os res pec ti vos ju -
ros e de ma is en car gos, até o dé ci mo quin to dia útil
an te ri or ao en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro.

VII – or de nar ou au to ri zar a re a li za ção de ope ra -
ção de cré di to com qual quer um dos de ma is en tes da
Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, ain da que na for ma de no va ção, re fi nan -
ci a men to ou pos ter ga ção de dí vi da con tra í da an te ri -
or men te.

VIII – or de nar ou au to ri zar a des ti na ção de re -
cur sos pro ve ni en tes da emis são de tí tu los para fi na li -
da de di ver sa da pre vis ta na lei que a au to ri zou." (NR)

“Art. 39-A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral ou de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da
Pre si dên cia, as con du tas pre vis tas no art. 10-A des ta
lei, quan do por eles or de na das ou pra ti ca das.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se:

I – aos Pre si den tes e res pe ti vos subs ti tu tos
quan do no exer cí cio da Pre si dên cia, dos Tri bu na is
Su pe ri o res, dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas,
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, do Tra ba lho e Ele i -
to ra is, dos Tri bu na is de Jus ti ça e de Alça da dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, e aos Ju í zes Di re to res de
Foro ou fun ção equi va len te no pri me i ro grau de ju ris -
di ção.

II – aos mem bros dos ór gãos co le gi a dos com -
pe ten tes para a to ma da de de ci sões ad mi nis tra ti vas
nos Tri bu na is, cu jos vo tos te nham sido fa vo rá ve is à
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de ci são que cons ti tui o cri me de res pon sa bi li da de."
(NR)

“Art. 40-A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca ou
de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da che fia do
Mi nis té rio Pú bli co da União, as cndu tas pre vis tas no
art. 10-A des ta lei, quan do por eles or de na das ou pra -
ti das.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se:

I – ao Advo ga do-Geral da União;
II – aos Pro cu ra do res-Gerais do Tra ba lho, Ele i -

o ral e Mi li tar, aos Pro cu ra do res-Gerais de Ju sit ça dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, aos Pro cu ra do -
res-Gerais dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e aos
mem bros dos Mi nis té ri os Pú bli co da União e dos
Esta dos, da Advo ca cia-Geral da União, das Pro cu ra -
do ri as dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, quan do no
exer cí cio de fun ção de che fia das uni da des re gi o na is
ou lo ca is das res pec ti vas ins ti tu i ções.

III – aos mem bros dos ór gãos co le gi a dos com -
pe ten tes para a to ma da de de ci sões nas ins ti tu i ções
a que se re fe re este ar ti go, cu jos vo tos te nham sido
fa vo rá ve is à de ci são que cons ti tui o cri me de res pon -
sa bi li da de." (NR)

“Art. 41-A. Res pe i ta da a prer ro ga ti va de foro
que as sis te às au to ri da des a que se re fe rem o pa rá -
gra fo úni co do art. 39-A e o in ci so II do pa rá gra fo úni -
co do art. 40-A, as ações pe na is con tra elas aju i za das 
pela prá ti ca dos cri mes de res pon sa bi li da des pre vis -
tos no art. 10-A des ta lei se rão pro ces sa das e jul ga -
das de acor do com o rito ins ti tu í do pela Lei nº 8.038,
de 28 de maio de 1990, per mi ti da, a todo ci da dão, o
ofe re ci men to da de nún cia.” (NR)

Art. 4º O De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de
1967 pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 4º-A. Cons ti tu em cri mes de res pon sa bi li da de 
dos Pre fe i tos Mu ni ci pa is as con du tas a se guir de fi ni das, 
que aten tam con tra as leis de fi nan ças pú bli cas:

I – de i xar de or de nar a re du ção do mon tan te da dí -
vi da con so li da da, nos pra zos es ta be le ci dos em lei,
quan to o mon tan te ul tra pas sar o va lor re sul tan te da
apli ca ção do li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;

II – or de nar ou au to ri zar a aber tu ra de cré di to
em de sa cor do com os li mi tes es ta be le ci dos pelo Se -
na do Fe de ral, sem fun da men to na lei or ça men tá ria
ou na de cré di to adi ci o nal ou com inob ser vân cia de
pres cri ção le gal;

III – de i xar de pro mo ver ou de or de nar a anu la -
ção dos efe i tos de ope ra ção de cré di to re a li za da com

inob ser vân cia de li mi te, con di ção ou mon tan te es ta -
be le ci do em lei;

IV – pro por lei de di re tri zes or ça men tá ri as anu al
que não con te nha as me tas fis ca is na for ma da lei;

V – de i xar de ex pe dir ato de ter mi nan do o cor te
au to má ti co de des pe sa, nos ca sos e con di ções es ta -
be le ci das em lei;

VI – de i xar de pro mo ver ou de or de nar a li qui da -
ção in te gral de ope ra ção de cré di to por an te ci pa ção
de re ce i ta or ça men tá ria, in clu si ve os res pec ti vos ju -
ros e de ma is en car gos, até o dé ci mo quin to dia útil
an te ri or ao en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro;

VII – or de nar ou au to ri zar a re a li za ção de ope ra -
ção de cré di to com qual quer um dos de ma is en tes da
Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, ain da que na for ma de no va ção, re fi nan -
ci a men to ou pos ter ga ção de dí vi da con tra í da an te ri -
or men te.

VIII – or de nar ou au to ri zar a des ti na ção de re -
cur sos pro ve ni en tes da emis são de tí tu los para fi na li -
da de di ver sa da pre vis ta na lei que a au to ri zou.

Pa rá gra fo úni co. Os cri mes pre vis tos nes te ar ti -
go são jul ga dos pela Câ ma ra dos Ve re a do res, e pu ni -
dos com a pena de per da do car go, com ina bi li ta ção,
até cin co anos, para o exer cí cio de qual quer fun ção
pú bli ca."

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

Bra sí lia,

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61.  A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
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§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe i tos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma -
té ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e
pes so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li -
da de e apo sen ta do ria;

* Alí nea c com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-1998.

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is 
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju rí -
di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da de,
re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re ser va.

*Alí nea  f  acres ci da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de
5-2-1998.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela 
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to
de lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele -
i to ra do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co
es ta dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to
dos ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

MENSAGEM Nº 486

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as o tex to do pro je to de lei que “Alte ra e acres -
ce dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, à Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1950, e ao De cre to-Lei nº 201, de 27
de fe ve re i ro de 1967, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra si lia, 13 de abril de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so 

E.M. Nº 110/99

Em 13 de abril de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Te mos a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o in clu so Pro je to de Lei
que al te ra e acres ce dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, à
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que de fi ne os cri -
mes de res pon sa bi li da de e re gu la o res pec ti vo pro -
ces so de jul ga men to, e ao De cre to-Lei nº 201, de 27
de fe ve re i ro de 1967, que dis põe so bre a res pon sa bi -
li da de dos Pre fe i tos e Ve re a do res.

Inspi ra do nas nor mas que cons tam do Pro je to
de Lei Com ple men tar que re gu la os arts. 163, in ci sos
I, II, III e IV, e ao art. 169 da Cons ti tu i ção, o Pro je to de
Lei ora sub me ti do à con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia ob je ti va do tar o or de na men to de pre ce i tos ne ces -
sá ri os à efe ti va e per ma nen te ob ser vân cia dos prin cí -
pi os fun da men ta is que nor te i am o re gi me de ges tão
fis cal res pon sá vel pres tes a ser ins ti tu í do, me di an te a
pre vi são de con du tas que ti pi fi cam no vos cri mes co -
muns e de res pon sa bi li da de con tra as fi nan ças pú bli -
cas e a lei or ça men tá ria..."

Como jus ti fi ca ti va da ins ti tu i ção des ses no vos ti -
pos pe na is, bas ta as si na lar que a ges tão fis cal res -
pon sá vel, ca rac te ri za da pelo aus te ro con tro le e am -
pla trans pa rên cia na uti li za ção dos re cur sos pú bli cos, 
cons ti tui ins tru men to in dis pen sá vel para a ma nu ten -
ção da es ta bi li da de da mo e da e para o de sen vol vi -
men to na ci o nal, me re cen do, por tan to, em vir tu de de
sua mag ni tu de e re le vân cia, tu te la e sal va guar da por
meio de mo der nas nor mas de na tu re za pe nal, vol ta -
das para a re pres são de con du tas que aten tam con tra 
as fi nan ças pú bli cas e a lei or ça men tá ria.

Assim, le gi ti ma do pe los fins a que se des ti na,
po de-se afir mar ain da, em prol da apro va ção do pre -
sen te Pro je to de Lei, que, além de apri mo rar o or de -
na men to em vi gor, suas nor mas di tam pre ce i tos de
re le van te in te res se pú bli co, na me di da em que con tri -
bu em para o aten di men to de um dos mais le gí ti mos
an se i os da so ci e da de, con sis ten te na ma nu ten ção da 
es ta bi li da de da mo e da.

São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
re co men dam a apro va ção des te Pro je to de Lei.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da – Pe dro Pul len Pa ren te,
Mi nis tro de Esta do do Orça men to e Ges tão – Re nan
Ca lhe i ros , Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça – Wal deck
Orne las,  Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(*)

Có di go Pe nal

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

TÍTULO XI

Art. 339. Dar ca u sa a ins ta u ra ção de in ves ti ga -
ção po li ci al ou de pro ces so ju di ci al con tra al guém, im -
pu tan do-lhe cri me de que o sabe ino cen te:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e mul -
ta.

§ 1º A pena é au men ta da de sex ta par te, se o
agen te se ser ve de ano ni ma to ou de nome su pos to.

§ 2º A pena é di mi nu í da de me ta de, se a im pu ta -
ção é de prá ti ca de con tra ven ção.

Co mu ni ca ção fal sa de cri me ou de con tra ven ção
..........................................................................
Art. 359. Exer cer fun ção, ati vi da de, di re i to, au to -

ri da de ou mú nus, de que foi sus pen so ou pri va do por
de ci são ju di ci al:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 2 (dois)
anos, ou mul ta.

Art. 360. Res sal va da a le gis la ção es pe ci al so bre
os cri mes con tra a exis tên cia, a se gu ran ça e a in te gri da -
de do Esta do e con tra a guar da e o em pre go da eco no -
mia po pu lar, os cri mes de im pren sa e os de fa lên cia, os
de res pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca e dos
Go ver na do res ou Inter ven to res, e os cri mes mi li ta res,
re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

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

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da de
e re gu la o res pec ti vo pro ces so de jul ga men -
to.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
..........................................................................
Art. 10. São cri mes de res pon sa bi li da de con tra

a lei or ça men tá ria:
1 – Não apre sen tar ao Con gres so Na ci o nal a

pro pos ta do or ça men to da Re pú bli ca den tro dos pri -
me i ros dois me ses de cada ses são le gis la ti va;

2 – Exce der ou trans por tar, sem au to ri za ção le -
gal, as ver bas do or ça men to;

3 – Re a li zar o es tor no de ver bas;
4 – Infrin gir, pa ten te men te, e de qual quer modo,

dis po si ti vo da lei or ça men tá ria.

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

DECRETO LEI Nº 201 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de dos
Pre fe i tos e Ve re a do res, e dá ou tras pro vi -
dên ci as

Art. 1º São cri mes de res pon sa bi li da de dos Pre -
fe i tos Mu ni ci pa is, su je i tos ao jul ga men to do Po der Ju -
di ciá rio, in de pen den te men te do pro nun ci a men to da
Câ ma ra dos Ve re a do res:

I – apro pri ar-se de bens ou ren das pú bli cas, ou
des viá-los em pro ve i to pró prio ou alhe io;

II – uti li zar-se, in de vi da men te, em pro ve i to pró -
prio ou alhe io, de bens, ren das ou ser vi ços pú bli cos;

III – des vi ar, ou apli car in de vi da men te, ren das
ou ver bas pú bli cas;

IV – em pre gar sub ven ções, au xí li os, em prés ti -
mos ou re cur sos de qual quer na tu re za, em de sa cor -
do com os pla nos ou pro gra mas a que se des ti nam;

V – or de nar ou efe tu ar des pe sas não au to ri za -
das por lei, ou re a li zá-las em de sa cor do com as nor -
mas fi nan ce i ras per ti nen tes;

VI – de i xar de pres tar con tas anu a is da ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra do Mu ni cí pio à Câ ma ra de Ve re a do -
res, ou ao ór gão que a Cons ti tu i ção do Esta do in di car, 
nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos;

VII – de i xar de pres tar con tas, no de vi do tem po,
ao ór gão com pe ten te, da apli ca ção de re cur sos, em -
prés ti mos, sub ven ções ou au xí li os in ter nos ou ex ter -
nos, re ce bi dos a qual quer tí tu los;

VIII – con tra ir em prés ti mos, emi tir apó li ces, ou
obri gar o Mu ni cí pio por tí tu los de cré di to, sem au to ri -
za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do com a lei;

IX – con ce der em prés ti mos, au xí li os ou sub ven -
ções sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do
com a lei;

X – ali e nar ou one rar bens imó ve is, ou ren das
mu ni ci pa is, sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa -
cor do com a lei;

XI – ad qui rir bens, ou re a li zar ser vi ços e obrass,
sem con cor rên cia ou cco le ta de pre ços, nos ca sos
exi gi dos em lei;

XII – an te ci par ou in ver ter a or dem de pa ga men to
a cre do res do Mu ni cí pio, sem van ta gens para o Erá rio;

XIII – no me ar, ad mi tir ou de sig nar ser vi dor, con -
tra ex pres sa dis po si ção de lei;

XIV – ne gar exe cu ção a lei fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, ou de i xar de cum prir or dem ju di ci al, sem
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dar o mo ti vo da re cu sa ou da im pos si bi li da de, por es -
cri to, à au to ri da de com pe ten te;

XV – de i xar de for ne cer cer ti dões de atos ou con -
tra tos mu ni ci pa is, den tro do pra zo es ta be le ci do em lei.

§ 1º Os cri mes de fi ni dos nes te ar ti go são de or -
dem pú bli ca, pu ni dos os dos itens I e II, com a pena
de re clu são, de dois a doze anos, e os de ma is, com a
pena de de ten ção, de três me ses a três anos.

§ 2º A con de na ção de fi ni ti vaa em qual quer dos
cri mes de fi ni dos nes te ar ti go, acar re ta a per da do car -
go e a ina bi li ta ção, pelo pra zo de cin co anos, para o
exer cí cio de car go ou fun ção  pú bli ca, ele ti vo ou de
no me a ção, sem pre ju í zo da re pa ra ção ci vil do dano
ca u sa do ao pa tri mô nio pú bli co ou par ti cu lar.
....................................................................................

LEI Nº 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990

Insti tui nor mas pro ce di men ta is para os 
pro ces sos que es pe ci fi ca, pe ran te o Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça e do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Nº 114/2000 – Com ple men tar, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar 
nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, 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 à cir cu la -
ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de
ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu -
ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -

tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 4º ..................................................

..............................................................
IV – ad qui ra lu bri fi can tes e com bus tí -

ve is lí qui dos e ga so sos de ri va dos de pe tró -
leo e ener gia elé tri ca ori un dos de ou tro
Esta do, quan do não des ti na dos à co mer ci a -
li za ção ou à in dus tri a li za ção (NR)

“Art. 11. .................................................

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

III – ........................................................

..............................................................
d) o do es ta be le ci men to ou do mi cí lio

do to ma dor do ser vi ço, quan do pres ta do por 
meio de sa té li te;

e) onde seja co bra do o ser vi ço, nos de -
ma is ca sos;

..............................................................
§ 6º Na hi pó te se do in ci so III do ca put

des te ar ti go, tra tan do-se de ser vi ços não
me di dos, que en vol vam lo ca li da des si tu a -
das em di fe ren tes Uni da des da Fe de ra ção e 
cujo pre ço seja co bra do por pe río dos de fi ni -
dos, o im pos to de vi do será re co lhi do em
par tes igua is para as Uni da des da Fe de ra -
ção onde es ti ve rem lo ca li za dos o pres ta dor
e o to ma dor."(NR)

“Art. 12. ................................................

..............................................................
XII – da en tra da no ter ri tó rio do Esta do 

de lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos de ri va dos de pe tró leo e ener gia
elé tri ca ori un dos de ou tro Esta do, quan do
não des ti na dos à co mer ci a li za ção ou à in -
dus tri a li za ção ;

....................................................."(NR)
“Art. 20. ................................................
..............................................................
§ 5º Para efe i to do dis pos to no ca put

des te ar ti go, re la ti va men te aos cré di tos de -
cor ren tes de en tra da de mer ca do ri as no es -
ta be le ci men to des ti na das ao ati vo per ma -
nen te, de ve rá ser ob ser va do:

I – a apro pri a ção será fe i ta à ra zão de
um qua ren ta e oito avos por mês, de ven do
a pri me i ra fra ção ser apro pri a da no mês em
que ocor rer a en tra da no es ta be le ci men to;

II – em cada pe río do de apu ra ção do
im pos to, não será ad mi ti do o cre di ta men to
de que tra ta o in ci so an te ri or, em re la ção à
pro por ção das ope ra ções de sa í das ou
pres ta ções isen tas ou não tri bu ta das so bre
o to tal das ope ra ções de sa í das ou pres ta -
ções efe tu a das no mes mo pe río do;

III – para apli ca ção do dis pos to nos in ci -
sos an te ri o res, o mon tan te do cré di to a ser
apro pri a do será o ob ti do mul ti pli can do-se o
va lor to tal do res pec ti vo cré di to pelo fa tor
igual a um qua ren ta e oito avos da re la ção
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en tre o va lor das ope ra ções de sa í das e pres -
ta ções tri bu ta das e o to tal das ope ra ções de
sa í das e pres ta ções do pe río do, equi pa ran -
do-se às tri bu ta das, para fins des te in ci so, as
sa í das e pres ta çõs com des ti no ao ex te ri or;

IV – o quo ci en te de um qua ren ta e oito
avos será pro por ci o nal men te au men ta do ou
di mi nu í do, pro rata die, caso o pe río do de
apu ra ção seja su pe ri or ou in fe ri or a um mês;

V – na hi pó te se de ali e na ção dos bens 
do ati vo per ma nen te, an tes de de cor ri do o
pra zo de qua tro anos con ta do da data de
sua aqui si ção, não será ad mi ti do, a par tir da 
data da ali e na ção, o cre di ta men to de que
tra ta este pa rá gra fo em re la ção à fra ção que 
cor res pon de ria ao res tan te do qua driê nio;

VI – se rão ob je to de ou tro lan ça men to, 
além do lan ça men to em con jun to com os
de ma is cré di tos, para efe i to da com pen sa -
ção pre vis ta nes te ar ti go e no an te ri or, em li -
vro pró prio ou de ou tra for ma que a le gis la -
ção de ter mi nar, para apli ca ção do dis pos to
nos in ci sos I a V des te pa rá gra fo; e

VII – ao fi nal do qua dri gé si mo oi ta vo
mês con ta do da data de en tra da do bem no
es ta be le ci men to, o sal do re ma nes cen te do
cré di to será can ce la do.

....................................................."(NR)
“Art. 25. Para efe i to de apli ca ção do

dis pos to no art. 24, os dé bi tos e cré di tos de -
vem ser apu ra dos em cada es ta be le ci men to,
com pen san do-se os sal dos cre do res e de ve -
do res en tre os es ta be le ci men tos do mes mo
su je i to pas si vo lo ca li za dos no Esta do.

....................................................."(NR)
“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de

2000, 2001 e 2002 a União en tre ga rá men -
sal men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu -
ni cí pi os, obe de ci dos os mon tan tes, os cri té -
ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa -
dos no Ane xo des ta Lei Com ple men tar.

§ 1º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000, 
2001 e 2002 e a par tir de 1º e ja ne i ro de
2003, do mon tan te de re cur sos que cou ber a
cada Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

§ 2º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de
2000, 2001 e 2003 e a par tir de 1º de ja ne i -
ro de 2003, os re cur sos do Te sou ro Na ci o -
nal se rão pro ve ni en tes:

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

§ 3º No pe río do com pre en di do en tre a
data de en tra da em vi gor des ta Lei Com ple -
men tar e 31 de de zem bro de 2002, a en tre ga
dos re cur sos a cada Uni da de Fe de ra da, na
for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo, es -
pe ci al men te no seus item 5, será sa tis fe i ta,
pri me i ro, para efe i to de pa ga men to ou com -
pen sa ção da dí vi da da res pec ti va Uni da de,
in clu si ve de sua ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci -
da e não paga ou vin cen da no mês se guin te
àque le em que for efe ti va da a en tre ga jun to
ao Te sou ro Na ci o nal e aos de ma is en tes da
ad mi nis tra ção fe de ral, O sal do re ma nes cen te, 
se hou ver, será cre di ta do em mo e da cor ren te.

§ 4º A par tir de 1º e ja ne i ro de 2003 a
en tre ga dos re cur sos a cada Uni da de Fe de -
ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no
Ane xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996, es pe ci al men te no seu
item 9, será sa tis fe i ta, pri me i ro, para efe i to
de pa ga men to ou com pen sa ção da dí vi da
da res pec ti va Uni da de, in clu si ve de sua ad -
mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não paga ou
vin cen da no mês se guin te àque le em que
for efe ti va da a en tre ga, jun to ao Te sou ro
Na ci o nal e aos de ma is en tes da ad mi nis tra -
ção fe de ral. O sal do re ma nes cen te, se hou -
ver, será cre di ta do em mo e da cor ren te.

§ 5º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003
vol ta a vi go rar a pos si bi li da de de, até o exer -
cí cio fi nan ce i ro de 2006, a União en tre gar
men sal men te re cur sos aos Esta dos e seus
Mu ni cí pi os, obe de ci dos os li mi tes, os cri té ri os, 
os pra zos  e as de ma is con di ções fi xa das no
Ane xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996, com base no pro du to da
ar re ca da ção es ta du al, efe ti va men te re a li za da, 
do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu -
la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de
ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu -
ni ci pal e de co mu ni ca ção, no pe río do ju lho de 
1995 a ju nho de 1996, in clu si ve.

§ 6º Para efe i to da apu ra ção de que
tra ta o art. 4º da Lei Com ple men tar nº 65,
de 15 de abril de 1991, será con si de ra do o
va lor das res pec ti vas  ex por ta ções de pro -
du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de se -
mi-elaborados, não sub me ti das à in ci dên cia
do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir -
cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções  
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in -
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ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, em 31 de
ju lho de 1996." (NR)

“Art. 33. ................................................
..............................................................
II – so men te dará di re i to a cré di to a en -

tra da de ener gia elé tri ca no es ta be le ci men to:
a) quan do for ob je to de ope ra ção de

sa í da  de ener gia elé tri ca;
b) quan do con su mi da no pro ces so de

in dus tri a li za ção;
c) quan do seu con su mo re sul tar em

ope ra ção de sa í da ou pres ta ção para o ex -
te ri or; na pro por ção des tas so bre as sa í das
ou pres ta ções to ta is e 

d) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003,
nas de ma is hi pó te ses;

..............................................................
IV – so men te dará di re i to a cré di to o

re ce bi men to de ser vi ços de co mu ni ca ção
uti li za dos pelo es ta be le ci men to:  

a) ao qual te nham sido pres ta dos na
exe cu ção de ser vi ços da mes ma na tu re za;

b) quan do sua uti li za ção re sul tar em
ope ra ção de sa í da ou pres ta ção para o ex -
te ri or, na pro por ção des ta so bre as sa í das
ou pres ta ções to ta is; e

c) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003,
nas de ma is hi pó te ses."(NR)

Art. 2º No pe río do com pre en di do en tre 1º de ja -
ne i ro de 2000 e 31 de de zem bro de 2002, o Ane xo da 
Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
vi go ra rá com a re da ção do Ane xo des ta Lei Com ple -
men tar, res ta be le cen do-se a re da ção an te ri or a par tir
do pe río do de com pe tên cia de ja ne i ro de 2003.

Art. 3º A mu dan ça na sis te má ti ca de en tre ga de
re cur sos pre vis ta no art. 31 da Lei Com ple men tar nº
87, de 13 de se tem bro de 1996, não po de rá im pli car
in ter rup ção no flu xo men sal de en tre ga de re cur sos
aos Esta dos e seus Mu ni cí pi os, de ven do os va lo res
de en tre ga cor res pon den tes aos pe río dos de com pe -
tên cia dos me ses de no vem bro e de zem bro de 1999,
de que tra ta o item 3 do Ane xo à re fe ri da Lei Com ple -
men tar, ser en tre gue pela União aos Esta dos e seus
Mu ni cí pi os, até fe ve re i ro de 2003.

§ 1º os va lo res de en tre ga cor res pon den tes aos
pe río dos de com pe tên cia dos me ses de no vem bro e
de zem bro de 1999 se rão atu a li za dos pelo Índi ce Ge -
ral de Pre ços, con ce i to Dis po ni bi li da de Inter na.
IGP-DI, da Fun da ção Ge tú lio Var gas, ou na sua au -
sência por ou tro ín di ce de pre ços de ca rá ter na ci o nal

que o subs ti tua, a par tir de fe ve re i ro e mar ço de 2000,
res pec ti va men te, até o mês an te ri or de efe ti va en tre ga.

§ 2º para a atu a li za ção a que se re fe re o pa rá gra fo 
an te ri or, no mês da efe ti va en tre ga, a atu a li za ção será
fe i ta pela va ri a ção pro rata die, to man do-se como re fe -
rên cia o ín di ce do mês ime di a ta men te an te ri or.

§ 3º A qual quer mo men to, os cré di tos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, cor res pon den tes à quo -
ta-parte do Esta do, po de rão ser uti li za dos para o aba -
ti men to do sal do de ve dor re ma nes cen te da amor ti za -
ção ex tra or di ná ria a que se re fe re o art. 7º da Lei nº
9.496, de 11 de se tem bro de 1997.

§ 4º A par tir do exer cí cio de 2001, os cré di tos a
que se re fe re o ca put  des te ar ti go, cor res pon den tes à
quo ta-parte do Esta do, po de rão ser uti li za dos para
aba ti men to do es to que da dí vi da dos Esta dos re fi nan -
ci a da pela União sob a égi de da Lei nº 9.496, de 11 de 
se tem bro de 1997.

§ 5º A dis tri bu i ção das quo tas-partes dos Mu ni -
cí pi os a que se re fe re o ca put des te ar ti go ob ser va rá
os ín di ces vi gen tes para o exer cí cio de 1999.

Art. 4º Os sal dos cre do res acu mu la dos na for ma
pre vis ta nos §§ 1º e 2º do art. 25 da Lei Com ple men tar
nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, exis ten tes em 31 de
de zem bro de 1999 e ain da não com pen sa dos ou trans -
fe ri dos até a data da en tra da em vi gor des ta Lei Com -
ple men tar, po dem ser, a re que ri men to do su je i to pas si -
vo e a cri té rio de cada um dos Esta dos, trans fe ri dos a
ou tros con tri bu in tes do mes mo Esta do, para a com pen -
sa ção par ce la da, me di an te a emis são, pela au to ri da de
com pe ten te, de do cu men to que re co nhe ça o cré di to.

Art. 5º Os Esta dos em atra so na apre sen ta ção
das in for ma ções de que tra ta o su bi tem 8.2 do Ane xo
à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, te rão pra zo de três me ses após a pu bli ca ção
des ta Lei Com ple men tar para for ne cê-las ao Mi nis té -
rio da Fa zen da, que en tre ga rá os va lo res re la ti vos
aos pe rí dos de com pe tên cia até de zem bro de 1999,
na for ma en tão vi gen te.

Art. 6º A com pa ti bi li za ção de que tra ta o su bi tem 
8.3 do Ane xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, será re a li za da por meio de acrés ci -
mos ou des con tos dos re cur sos de vi dos pela União
às Uni ver si da des Fe de ra das por for ça do Ane xo a
esta Lei Com ple men tar.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go tam bém se 
apli ca às dis tri bu i ções de re cur sos re a li za das em
1997, 1998 e 1999, su ple men tar men te àque las pre -
vis tas no Ane xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996.
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§ 2º Antes de apli ca do o dis pos to no item 5 do
Ane xo a esta Lei Com ple men tar, será de du zi do in te -
gral men te o even tu al sal do re ma nes cen te do adi an ta -
men to de que tra ta o item 4 do Ane xo à Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, atu a li za ção 
pela va ri a ção do ín di ce pre vis to no § 1º do art. 3º des -
ta Lei Com ple men tar.

Art. 7º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor no
pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao da sua pu bli ca ção.

Art. 8º Fi cam re vo ga dos os § 1º e 4º a 8º do art. 21
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de set tem bro de 1996.

ANEXO

1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31 
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, será re a li za da da se guin te for ma:

1.1 no exer cí cio fi nan ce i ro de 2000, a União en tre -
ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os o va lor de
R$3.864.000.000,00 (três bi lhões e oi to cen tos e ses sen -
ta e qua tro mi lhões de re a is), dis tri bu í dos con for me os
co e fi ci en tes de par ti ci pa ção pre vis tos no su bi tem 2.1;

1.1.1 do va lor to tal a ser en tre gue a cada Esta do 
e aos seus Mu ni cí pi os, se rão des con ta dos os re cur -
sos en tre gues re la ti vos aos pe río dos de com pe tên cia
no vem bro de 1999 até o úl ti mo mês de cál cu lo exe cu -
ta do na for ma pre vis ta no Ane xo da Lei Com ple men -
tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996;

1.1.1.1 a di fe ren ça po si ti va será en tre gue pela
União, em par ce las igua is, con tan do da pri me i ra dis -
tri bu i ção até de zem bro de 2000, não po den do re sul -
tar em de sem bol so glo bal su pe ri or ao va lor dis pos to
no su bi tem 1.1;

1.1.1.2 no caso de de sem bol so glo bal su pe ri or
ao pre vis to no su bi tem 1.1, a di fe ren ça po si ti va re ma -
nescente será en tre gue a par tir de ja ne i ro de 2001;

1.1.1.3 a di fe ren ça ne ga ti va será de du zi da to tal -
men te dos va lo res a se rem en tre gues a par tir de ja ne i ro
de 2001;

1.2 nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2001 e de 2002, a 
União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os o
va lor de R$3.148.000.000,00 (três bi lhões e cen to e qua -
ren ta  e oito mi lhões de re a is) em cada um dos exer cí ci -
os, atu a li za do pelo Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis -
po ni bi li da de Inter na, IGP-DI da Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, ou na sua au sên cia, por ou tro ín di ce de pre ços de
ca rá ter na ci o nal que o subs ti tua, da se guin te for ma:

1.2.1 em 2001, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de 
2000, re la ti va men te a 1999;

1.2.2 em 2002, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de 
2001, re la ti va men te a 1999;

1.2.3 a en tre ga men sal de re cur sos aos Esta dos 
e aos seus Mu ni cí pi os será equi va len te a um doze
avos dos va lo res re fe ri dos no su bi tem 1.2, atu a li za -
dos na for ma nele pre vis ta;

1.3 os re cur sos se rão en tre gues aos Esta dos e aos
seus res pec ti vos Mu ni cí pi os no úl ti mo dia útil de cada mês;

1.4 a en tre ga de va lo res aos Esta dos e aos seus 
Mu ni cí pi os sub me te-se ao dis pos to nos arts. 5º e 6º
des ta Lei Com ple men tar.

2. Dos re cur sos de que tra ta o item 1, a par ce la
per ten cen te a cada es ta do, in clu í das as par ce las de
seus Mu ni cí pi os, será:

  2.1 no exer cí cio de 2000, pro por ci o nal ao co e fi -
ci en te in di vi du al de par ti ci pa ção de:

AC      0,09104% PB 0,2875%

AL       0,84022% PR 10,08256%

AP       0,40648% PE 1,48565%

AM      1,00788% PI 0,30165%

BA       3,71666% RJ 5,86503%

CE       1,62881% RN 0,36214%

DF       0,80975% RS 10,04446%

ES       4,26332% RO 0,24939%

GO      1,33472% RR 0,03824%

MA        1,6788% SC 3,59131%

MT      1,94087% SP 31,1418%

MS      1,23465% SE 0,25049%

MG     12,90414% TO 0,07873%

PA        4,36371% To tal 100,00%

2.2 no exer cí cio de 2001, pro por ci o nal ao co e fi -
ci en te re sul tan te do so ma tó rio:

2.2.1 do va lor das ex por ta ções de que tra ta o in -
ci so II do art. 3º da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996, que será apu ra do pela Se cre ta ria
de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or – SECEX, con -
si de ran do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções de
pro du tos pri má ri os e in dus tri a li za dos se -
mi-elaborados, no pe río do de no vem bro de 1999 a
outu bro de 2000, ou em ou tro pe río do que dis pu ser o
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen da – CONFAZ,
subme ti das à in ci dên cia do ICMS em 31 de ju lho de
1996, e com base nas ori gens in di ca das nas res pec ti -
vas gui as de ex por ta ção ou ou tros do cu men tos que in -
den ti fi quem o Esta do ex por ta dor;

2.2.1.1 o va lor será con ver ti do em mo e da na ci o nal
para o res pec ti vo mês das ex por ta ções, uti li zan do-se a
mé dia pon de ra da das co ta ções ofi ci a is diá ri as do Ban co
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Cen tral do Bra sil para a mo e da ame ri ca na, va lor de com -
pra, do mes mo mês a que se re fe rem as ex por ta ções;

2.2.2 do va lor dos cré di tos a que se re fe re o § 5º do
art. 20 da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, re la ti vos a 1999 ou 2000, ou, ain da, em ou tro pe río -
do e for ma que dis pu ser o CONFAZ, com vis tas a per mi tir
a ade qua ção dos Esta dos ao dis pos to no su bi tem 2.2.2.1;

2.2.2.1. o va lor in te gra rá o co e fi ci en te in di vi du al
de par ti ci pa ção para os Esta dos que dis pu se rem de
cam po es pe cí fi co na Guia de Infor ma ção e Apu ra ção
do ICMS, de modo a iden ti fi car o res pec ti vo cré di to;

2.2.3. do va lor da re du ção adi ci o nal de vin te por
cen to do ICMS das sa í das para ou tros Esta dos dos
bens de ca pi tal de que tra ta o Con vê nio 52/91, de 26 de
se tem bro de 1991, re la ti vos a 1999 ou a 2000, ou, ain -
da, em ou tro pe río do  e for ma que dis pu ser o Con faz;

2.2.4. caso o Con faz de li be re para pe río do in fe -
ri or a doze me ses, re la ti va men te a qual quer um dos
su bi tens 2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3, os va lo res se rão ex tra -
po la dos li ne ar men te para doze me ses;

2.2.5. na hi pó te se de os pe río dos a que se re fe -
rem os su bi tens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 não se rem uni for -
mes, os va lo res se rão con ver ti dos a pre ços de um
mes mo pe río do de re fe rên cia, uti li zan do-se o ín di ce
de que tra ta o su bi tem 1.2;

2.2.6 o va lor pre vis to no su bi tem 2.2.1 de ve rá ser 
for ne ci do ao Con faz  até 5 de de zem bro de 2000 e os pre -
vis tos nos su bi tens 2.2.2 e 2.2.3 só se rão con si de ra dos se 
o Esta do pres tá-los ao Con faz, até esta mes ma data;

2.3. no exer cí cio de 2002, pro por ci o nal ao co e fi -
ci en te re sul tan te do so ma tó rio:

2.3.1. do va lor das ex por ta ções de que tra ta o
in ci so II do art. 3º da Lei Com ple men tar nº 87, de 13
de se tem bro de 1996, que será apu ra do pela Se cex,
con si de ran do o va lor  das res pec ti vas ex por ta ções de 
pro du tos pri má ri os e in dus tri a li za dos se -
mi-elaborados, no pe río do de no vem bro de 2000 a
ou tu bro de 2001, ou em ou tro pe río do que dis pu ser o
Con faz, sub me ti das  à in ci dên cia do ICMS em 31 de
ju lho de 1996, e com base nas ori gens in di ca das nas
res pec ti vas gui as de ex por ta ção ou ou tros do cu men -
tos que iden ti fi quem o Esta do ex por ta dor;

2.3.1.1. o va lor será con ver ti do em mo e da na ci -
o nal para o res pec ti vo mês das ex por ta ções, uti li zan -
do-se a mé dia pon de ra da das co ta ções ofi ci a is diá ri -
as do Ban co Cen tral do Bra sil para a mo e da ame ri ca -
na, va lor de com pra, do mes mo mês a  que se re fe -
rem as ex por ta ções;

2.3.2. do va lor dos cré di tos a que se re fe re o § 5º 
do art. 20 da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, no pe río do de no vem bro de 2000 a

ou tu bro de 2001, ou, ain da, em ou tro pe río do e for ma
que dis pu ser o Con faz;

2.3.2.1. o va lor in te gra rá o co e fi ci en te in di vi du al de
par ti ci pa ção ape nas para os Esta dos que dis pu se rem 
de cam po es pe cí fi co na Guia de in for ma ção e Apu ra ção
do ICMS, de modo a iden ti fi car o res pec ti vo cré di to;    

2.3.3. do va lor da re du ção adi ci o nal de vin te por
cen to no ICMS das sa í das para ou tros Esta dos dos
bens de ca pi tal de que tra ta o Con vê nio 52/91, de 26
de se tem bro de 1991, no pe río do de no vem bro de
2000 a ou tu bro de 2001, ou, ain da, em ou tro pe río do
e for ma que dis pu ser o Con faz;

2.3.4. caso o Con faz de li be re para pe río do in fe -
ri or a doze me ses, re la ti va men te a qual quer um dos
su bi tens 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3, os va lo res se rão ex tra -
po la dos li ne ar men te para doze me ses;

2.3.5. na hi pó te se de os pe río dos a que se re fe rem os
su bi tens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. não se rem uni for mes, os va lo -
res se rão con ver ti dos a pre ços de um mes mo pe río do de re -
fe rên cia, uti li zan do-se o ín di ce de que tra ta o su bi tem 1.2;

2.3.6. o va lor pre vis to no su bi tem 2.3.1 de ve rá
ser for ne ci do ao Con faz até 5 de de zem bro de 2001,
e os pre vis tos nos su bi tens 2.3.2 e 2.3.3 só se rão
con si de ra dos se o Esta do pres tá-los ao Con faz, até
esta mes ma data.

3. O con faz cal cu la rá os co e fi ci en tes in di vi du a is
de par ti ci pa ção dos Esta dos para apli ca ção em 2001
e 2002 com base na apu ra ção pre vis ta nos su bi tens
2.2 e 2.3, que, após apro va ção por de ci são unâ ni me,
se rão pu bli ca dos e ofi ci a li za dos à Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da até 30 de
de zem bro, res pec ti va men te, de 2000 e 2001;

3.1 na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e -
fi ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2001, pre va le ce rão
aque les es ta be le ci dos no su bi tem 2.1;

3.2 na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e -
fi ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2002, pre va le ce rão
aque les vi gen tes em 2001;

3.3 os le van ta men tos ne ces sá ri os para a apu ra -
ção dos va lo res da par ce la das ex por ta ções re fe ri das
nos su bi tens 2.2 e 2.3 se rão ob je to de pro to co lo ce le -
bra do en tre o Con faz e a Se cex, e aque les ne ces sá ri -
os para a apu ra ção dos de ma is va lo res de que tra tam
os su bi tens 2.2 e 2.3 se rão re a li za dos pelo Con faz.

4. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da apu rar o mon -
tan te men sal a ser en tre gue aos Esta dos e aos seus Mu ni -
cí pi os;

4.1. o Mi nis té rio da Fa zen da pu bli ca rá no Diá rio
ofi ci al da União, até cin co dias úte is an tes da data
pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re cur sos, o re sul -
ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en tre gue aos Esta -
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dos e os seus Mu ni cí pi os, o qual, jun ta men te com o
de ta lha men to da me mó ria de cál cu lo, será re me ti do,
no mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União; 

4.2. do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te ao pró prio
Esta do, se ten ta e cin co por cen to, e aos seus Mu ni cí -
pi os, vin te e cin co por cen to, dis tri bu í dos se gun do os
mes mos cri té ri os de ra te io apli ca dos às par ce las de
re ce i ta que lhes ca bem do ICMS;

4.3. an tes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro, 
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os co -
e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os
no ra te io da par ce la do ICM a se rem apli ca dos no cor -
res pon den te exer cí cio, ob ser va do o se guin te:

4.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes 
acar re ta rá a sus pen são da trans fe rên cia dos re cur -
sos ao Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os até que
seja re gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções;

4.3.1.1. os re cur sos em atra so e os do mês em
que ocor rer o for ne ci men to das in for ma ções se rão
en tre gues no úl ti mo dia útil do mês se guin te à re gu la -
ri za ção, se esta ocor rer após o dé ci mo quin to dia.
Caso con trá rio, a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no úl -
ti mo dia útil do pró prio mês da re gu la ri za ção.

5. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta do
e a cada Mu ni cí pi os ob ser va rá o dis pos to nes te item;

5.1. o Mi nis té rio da Fa zen da in for ma rá, até cin -
co dias úte is an tes da data pre vis ta para a efe ti va en -
tre ga de re cur sos, o res pec ti vo mon tan te da dí vi da da 
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta da Uni da de Fe de ra da,
apu ra do de acor do com o de fi ni do nos su bi tens 5.2 e
5.3, que será de du zi do do va lor a ser en tre gue à res -
pec ti va Uni da de em uma das duas for mas pre vis tas
no su bi tem 5.4;

5.2. para efe i to de en tre ga dos re cur sos à Uni da -
de Fe de ra da e por uma das duas for mas pre vis tas no
su bi tem 5.4 se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela
or dem e até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra da no
res pec ti vo pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi das:

5.2.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da ven ci das e não pa gas, com pu ta -
das pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as
da ad mi nis tra ção in di re ta; 

5.2.2. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da vin cen das no mês se guin te àque -
le em que se rão  en tre gues os re cur sos, com pu ta das
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta; 

5.2.3. con tra í das pela Uni da de Fe de ra da com
ga rantia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, pri me i ro as
ven ci das e não pa gas e, de po is, as vin cen das no mês

se guin te àque le em que se rão en tre gues os re cur sos,
sem pre com pu ta das ini ci al men te as da ad mi nis tra ção
di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis tra ção in di re ta;

5.2.4. con tra í das pela Uni da de Fe de ra ti va jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, pri me i ro as ven ci das e não pa gas e, de po is,
as vin cen das no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos, sem pre com pu ta das in ci al -
men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as 
da ad mi nis tra ção in di re ta:

5.3. para efe i to do dis pos to no sub tem 524, ato
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

5.3.1. a in clu são, como mais uma op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter -
mi nar do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va
Uni da de Fe de ra ti va na car te i ra da União, in clu si ve
en tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va -
men te aos va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is,
aos vin cen dos no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos; 

5.3.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de dí vi -
da com pre en di da pelo dis po si ti vo, quan do não es ti ve rem
dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri as in for ma ções;

5.4. os re cur sos a se rem en tre gues men sal -
men te à Uni da de Fe de ra ti va, equi va len te ao mon tan -
te das dí vi das apu ra do na for ma do su bi tem 5.2, e do
an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela União por uma das se -
guin tes for mas:

5.4.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o -
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das dí vi das da res pec ti va Uni da de
Fe de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be -
ra tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou 

5.4.2. cor res pon den te com pen sa ção;
5.5. os re cur sos a se rem en tre gues men sal -

men te à Uni da de Fe de ra ti va equi va len te à di fe ren ça
po si ti va en tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da dí -
vi da apu ra da nos ter mos dos su bi tens 5.2 e 5.3, e li -
qui da da na for ma do su bi tem an te ri or, se rão sa tis fe i -
tos por meio de cré di to, e mo e da cor res pon den te, à
con ta ban cá ria do ben fi ciá rio.

6. Os pa râ me tros uti li za dos no cál cu lo da en -
tre ga dos re cur sos a cada Esta do de que tra ta este
Ane xo se rão con si de ra dos, no que cou ber, para efe -
i to da re ne go ci a ção ou do re fi nan ci a men to de dí vi -
das jun to ao te sou ro Na ci o nal.

7. As re fe rên ci as des te Ane xo fe i tas aos Esta -
dos en ten dem-se tam bém fe i tas ao dis tri to Fe de ral.
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Não exis tem ou tras pro po si ções so bre a ma té -
ria em tra mi ta ção na Casa.

II – Aná li se

O Pro je to ins ti tui a Se ma na Na ci o nal de
Com ba te e Pre ven ção ao Cân cer de Prós ta ta
como cam pa nha ins ti tu ci o nal, a car go do “ór gão
fe de ral res pon sá vel pela sa ú de”, a ser de sen vol vi -
da, anu al men te, com du ra ção de sete dias, a par tir 
do dia 27 do mês de no vem bro (Dia Na ci o nal de
Com ba te ao Cân cer arts. 1º e 2º).

Tal cam pa nha de ve rá in clu ir, en tre ou tras ati vi -
da des, a ve i cu la ção de men sa gens so bre o que é e
como pre ve nir o cân cer de prós ta ta; a re a li za ção de
exa mes para pre ven ção do cân cer de prós ta ta; a re -
a li za ção de de ba tes e pa les tras so bre a do en ça e as 
for mas de com ba te e pre ven ção a ela; e “ou tros
atos de pro ce di men tos lí ci tos e úte is para a con se -
cu ção dos ob je ti vos des ta ins ti tu i ção” (sic) (art. 3º).

O “ór gão res pon sá vel pela pro mo ção e co or -
de na ção da Se ma na” “po de rá es ten der as ações a
todo o ter ri tó rio na ci o nal, po den do, para tan to, ce le -
brar con vê nio e acor dos com ór gãos con gê ne res
pú bli cos e pri va dos” (art. 4º).

Re a li za mos no Se na do Fe de ral uma au diên cia 
pú bli ca com a par ti ci pa ção de téc ni cos dos Mins té ri -
os da Sa ú de e da Edu ca ção, cu jos de ba tes con ven -
ce ram este Re la tor de que de ve ría mos subs ti tu ir
“Se ma na Na ci o nal de Com ba te e Pre ven ção ao
Cân cer de Prós ta ta”, por “Pro gra ma Na ci o nal de
Con tro le do Cân cer de Prós ta ta”, mais abran gen te e 
mais efi caz, in clu in do, in clu si ve cam pa nha ins ti tu ci o -
na li za da nos me i os de co mu ni ca ção.

A re gu la men ta ção da ati vi da de é atri bu í da ao 
Po der Exe cu ti vo, ao qual é dado um pra zo de ses -
sen ta dias a con tar da data da pu bli ca ção da lei
(art. 5º).

O Cân cer de prós ta ta rou ba a vida de cer ca de 
cin co mil ho mens por ano em nos so País, se gun do
da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, que tam bém mos -

tram se rem di ag nos ti ca dos, por ano, 14.500 no vos
ca sos.

A de tec ção pre co ce do tu mor, em seus es tá gi -
os ini ci a is, é im por tan te para per mi tir a cura da do -
en ça. Nos pa í ses de sen vol vi dos, a dis po ni bi li za ção
de re cur sos di ag nós ti cos e te ra pêu ti cos e – prin ci -
pal men te – a edu ca ção da po pu la ção mas cu li na
para a re a li za ção do exa me pre ven ti vo teve re per cu -
ção im por tan te na re du ção da mor ta li da de por essa
do en ça.

Em vis ta do ex pos to, so mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 73, de 1997, na for ma
do se guin te Subs ti tu ti vo:

Insti tui o Pro gra ma Na ci o nal de  Con -
tro le do Cân cer de Prós ta ta

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

Art. 1º É ins ti tu í do, nos ter mos des ta lei, o
Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le do Cân cer de
Prós ta ta, a ser im ple men ta do a par tir de 27 de no -
vem bro (Dia Na ci o nal de Com ba te ao Cân cer) do
ano 2000.

Art. 2º A pro mo ção e a co or de na ção do Pro -
gra ma Na ci o nal de Con tro le do Cân cer de Prós ta ta
fi ca rão a car go do Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 3º O Mi nis té rio da Sa ú de pro mo ve rá o
con sen so en tre es pe ci a lis tas nas áre as de pla ne -
ja men to em sa ú de, ges tão em sa ú de, ava li a ção
em sa ú de, epi de mi o lo gia, uro lo gia, an co lo gia clí ni -
ca, ra di o te ra pia e cu i da dos pa li a ti vos so bre as for -
mas de pre ven ção, di ag nós ti co e tra ta men to do
cân cer de prós ta ta, em to dos os seus es tá gi os
evo lu ti vos, para sub si di ar a im ple men ta ção do
Pro gra ma.

Art. 4º O pro gra ma Na ci o nal de Con tro le do
Cân cer de Prós ta ta de ve rá in clu ir, den tre ou tras, as
se guin tes ati vi da des:

I – cam pa nha ins ti tu ci o nal nos me i os de co mu -
ni ca ção, com men sa gens so bre o que é o cân cer de 
prós ta ta e suas for mas de pre ven ção;
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II – par ce ri as com as Se cre ta ri as Esta du a is
e Mu ni ci pa is de sa ú de, co lo can do-se à dis po si -
ção da po pu la ção mas cu li na, aci ma de qua ren ta
anos, exa mes para a pre ven ção ao cân cer de
prós ta ta;

III – par ce ri as com uni ver si da des, so ci e da des
ci vis or ga ni za das e sin di ca tos, or ga ni zan do-se, de ba -
tes e pa les tras so bre a do en ça e as for mas de com ba -
te e pre ven ção a ela;

IV – ou tros atos de pro ce di men tos lí ci tos e úte is
para a con se cu ção dos ob je ti vos des ta ins ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. A cam pa nha de co mu ni ca -
ção so ci al a que se re fe re o in ci so I deve ser ve i cu -
la da por, no mí ni mo, sete dias por ano, num pra zo
não in fe ri or a 5 anos con se cu ti vos, pre fe ren ci al -
men te na se ma na que se ini cie no dia 27 de no vem -
bro, Dia Na ci o nal de Com ba te ao Cân cer, ou o in -
clua.

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

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2000. –  Fre i tas 
Neto, Pre si den te –  Se bas tião Ro cha, Re la tor – Ro -
meu Tuma – Djal ma Bes sa – Agne lo Alves – Álva ro
Dias – José Fo ga ça – Ge ral do Althoff – Bel lo Par ga –
Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Este vão – He lo í sa He le na –
Amir Lan do – Osmar Dias – Hugo Na po leão – Íris Re -
zen de.

EMENDA AO SUBSTITUTO
 APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 2º:

“Fica au to ri za da o Po der Exe cu ti vo, atra vés do 
Mi nis té rio da Sa ú de, a as su mir os en car gos da pro -
mo ção e co or de na ção do Pro gra ma Na ci o nal de
Con tro le do Cân cer de Prós ta ta.”

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2000. – Se -
na dor José Fo ga ça.

EMENDA Nº 1– CE, SUBSTITUTIVO

Insti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Con -
tro le do Cân cer de Prós ta ta.

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

Art. 1º É ins ti tu í do, nos ter mos des ta lei, o Pro -
gra ma Na ci o nal de Con tro le do Cân cer de Prós ta ta,

a ser im ple men ta do a par tir de 27 de no vem bro (Dia 
Na ci o nal de Com ba te ao Cân cer) do ano 2000.

Art. 2º Fica au to ri za do o Po der Exe cu ti vo, atra -
vés do Mi nis té rio da Sa ú de, a as su mir os en car gos da 
pro mo ção e co or de na ção do Pro gra ma Na ci o nal de
Con tro le do Cân cer de Prós ta ta.

Art. 3º O Mi nis té rio da Sa ú de pro mo ve rá o con -
sen so en tre es pe ci a lis tas nas áre as de pla ne ja men to e
sa ú de, ges tão em sa ú de, ava li za ção em sa ú de, epi de -
mi o lo gia, uro lo gia, on co lo gia clí ni ca, ra di o te ra pia e cu i -
da dos pa li a ti vos so bre as for mas de pre ven ção di ag -
nós ti co e tra ta men to do cân cer de prós ta ta, em to dos os 
seus es tá gi os evo lu ti vos, para sub si di ar a im ple men ta -
ção do Pro gra ma.

Art. 4º O Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le do
Cân cer de Prós ta ta de ve rá in clu ir, den tre ou tras, as
se guin tes ati vi da des:

I – cam pa nha ins ti tu ci o nal nos me i os de co mu -
ni ca ção, com men sa gens so bre o que é o cân cer de
prós ta ta e suas for mas de pre ven ção;

II – par ce ri as com as Se cre ta ri as Esta du a is e
Mu ni ci pa is de Sa ú de, co lo can do-se à dis po si ção
da po pu la ção mas cu li na, aci ma de qua ren ta anos,
exa mes para a pre ven ção ao cân cer de prós ta ta;

III – par ce ri as com uni ver si da des, so ci e da des
ci vis or ga ni za das e sin di ca tos, or ga ni zan do-se, de ba -
tes e pa les tras so bre a do en ça e as for mas de com ba -
te e pre ven ção a ela;

IV – ou tras atos de pro ce di men tos lí ci tos e úte is
para a con ser va ção dos ob je ti vos des ta ins ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co – A cam pa nha de co mu ni ca -
ção so ci al a que se re fe re o in ci so I deve ser ve i cu la da
por, no mí ni mo, sete dias por ano, num pra zo não in fe ri -
or a 5 anos con se cu ti vos, pre fe ren ci al men te na se ma na 
que se ini cie no dia 27 de no vem bro, Dia Na ci o nal de
Com ba te ao Cân cer, ou o iclua.

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

Sala da Co mis são 2 de maio de 2000. – Fre itas
Neto, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,  Re la tor.
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PARECER Nº 524, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2000 
(nº 96/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio 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 ne ci da de de Gu a í ra, Esta do de São Pa -
u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2000 (nº 96, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são da Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Gu a í ra, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 171, de
1998, O Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal 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 para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que 
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta -
ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção
apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

? Alfre do Tris tão Sam pa io 10.500

? Roza Bra ga Sam pa io 10.500

To tal de Con tas 21.000

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Cã ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Men des
Ri be i ro Fi lho, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis -
são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti -
va, con tra os vo tos dos De pu ta dos Anto nio Car los
Bis ca ia, Mar ce lo Déda, José Dir ceu, Dr. Ro si nha e
Ge ral do Ma ge la.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apro ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se  exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
pra ti ca dos pelo  Po der Exe cu ti vo, nos ter mos do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta
Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os 
es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se -
na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé -
rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a
se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta  Co mis -
são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 4, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das  na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a  en ti da de  Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos  e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala das Co mis sões, 16 de maio de 2000. – Re la -
tor, Fre i tas Neto –  Pre si den te,  Jo nas Pi nhe i ro – Ro -
meu Tuma – Ger son Ca ma ta – Djal ma Bes sa – Jef fer -
son Pé res (abs ten çaõ) – Lú cio Alcân ta ra – José Jor ge – 
Mo za ril do Ca val can ti – He lo í sa He le na (abs ten ção) –
Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do (absten ção) – Lú dio
Co e lho – Se bas tião Ro cha – Lu zia To le do – Osmar Dias 
– Pe dro Si mon (abs ten ção).

            PARECER Nº 525, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de
2000 (nº 288/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a au to ri -
za ção ou tor ga da 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 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 Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.076,
de 1997, o en tão Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção
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Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 336, de 4 de ju -
nho de 1997, que re no va para exe cu tar, pelo pra zo de 
10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi 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.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de De zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pre sen te pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Ger son Ga bri el li, e apro -
va ção da que la Co mis são. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o Pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de De zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser -
vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92 que “dis põe so bre for ma li da des e cri té -
ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na -
is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra -
ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca -
ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de

28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi -
cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti -
tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

Ten do em vis ta, ain da a na tu re za do ser vi ço a ser
pres ta do, a au to ri za ção re ce beu pa re cer fa vo rá vei da
Fun da ção Ro que te Pin to, ór gão da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca en tão res pon sá vel pelo jul ga men to so bre a con ve -
niên cia da exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ela bo ra do pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são,  16 de maio de 2000
Assi nam o Pa re cer em 16 de Maio de 2000, os

Se nho res Se na do res:  Fre i tas Neto, Pre si den te – Jo -
nas Pi nhe i ro, Re la tor – Ro meu Tuma – Ger son Ca -
ma ta – Djal ma Bes sa – Jef fer son Pe res (abs ten ção) – 
Lú cio Alcân ta ra – José Jor ge – Mo za ril do Ca val can ti
– He lo í sa He le na (abs ten ção) – Álva ro Dias – Ge ral -
do Cân di do (abs ten ção) – Lú dio Co e lho – Se bas tião
Ro cha – Lu zia To le do – Osmar Dias – Pe dro Si mon
(abs ten ção)

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co -
mu ni ca ções

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE
1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117 (*), de
27 de agos to de 1962.
....................................................................................

Art. 14 So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.
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§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va 
não de pen de rá da pú bli ca ção do edi tal pre vis to no ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

  PARECER Nº 526, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de
2000 (nº 291/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio 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.

Re la tor: Se na dor Djal ma Bes sa

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 2000 (nº 291, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Ca noa Gran de
Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de Igua ra çu do Ti e tê, Esta do
de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.089,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 20 de
agos to de 1998, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ca noa Gran de Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção

?Fran cis co Pe ri co 100.000

? Arman do Pe ri co 100.000

? José Apa re ci do Pe ri co 100.000

? Alci des Pe ri co 100.000

? Luiz Pe ri co 100.000

? Albi no Pe ri co 100.000

To tal de Co tas 600.00

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do

pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ -
ma ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va, con tra 
os vo tos dos De pu ta dos Anto nio Car los Bis ca ia, Mar ce lo
Déda, José Dir ceu, Dr. Ro si nha e Ge ral do Ma ge la.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -

mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
deve obe de cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo,
às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -

dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -
ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for -
ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 30, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Ca noa Gran de Ltda,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 16 de maio de 2000. – Fre i tas
Neto, Pre si den te – Djal ma Bes sa, Re la tor – Ro meu
Tuma – Ger son Ca ma ta – Jo nas Pi nhe i ro – Jef fer son
Pé res (abs ten ção) – Lú cio Alcân ta ra – José Jor ge – Mo -
za ril do Ca val can ti – He lo í sa He le na (abs ten ção) – Álva -
ro Dias – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Lú dio Co e lho
– Se bas tião Ro cha – Lu zia To le do – Osmar Dias – Pe -
dro Si mon (abs ten ção).

  PARECER Nº 527, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 51, de
2000 (nº 333/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Rá dio So ci e da de es pi gão 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 Espi gão d’Oeste,
Esta do de Ron dô nia.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 51, de 2000 (nº 333, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio So ci e da de Espi gão
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 Espi gão d’Oeste, Esta do de 
Ron dô nia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 819, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 67, de
8 de ju nho de 1999, que ou tor ga per mis são à Rá dio
So ci e da de Espi gão 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, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção do em pre en di men to
Rá dio So ci e da de Espi gão Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção

??Tar ci so Ga bi a ti 7.000

? Anto nio Ga bi a ti 63.000

To tal de Qu o tas 70.000

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pa dre Ro -
que, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pa re cer do re la tor, De pu ta do
Luiz Anto nio Fle ury, foi apro va do pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti vaa, con tra os vo -
tos dos de pu ta dos Wal dir Pi res, Antô nio Car los Bis ca -
ia, José Dir ceu e Ge ral do Ma ge la.

II – Voto do Re la tor

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve
ater-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e
aos cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de

1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri dass pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li see
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 51, de 2000, aten de to dos
os cri té ri os exi gi dos pela Re so lu ção nº 39/92, do Se -
na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do que a en ti da de
Rá dio So ci e da de Espi gão Ltda, aten deu às for ma li -
da des le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis -
são, opi na mos pela ho mo lo ga ção do ato do Po der
Exe cu ti vo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo 
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 16 de maio de 2000. – Fre i -
tas Neto, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor – Ro meu
Tuma – Ger son Ca ma ta – Djal ma Bes sa – Jef fer son
Pé res (absten ção) – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge –
Mo za ril do Ca van can ti – He lo í sa He le na (absten ção)
– Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do (absten ção) – Lú dio
Co e lho – Se bas tião Ro cha – Lu zia To le do – Osmar
Dias – Pe dro Si mon (absten ção)

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2000 – Com ple men tar,
que aca ba de ser lido, terá tra mi ta ção com pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o art.
375 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, onde po de rá, de acor do com o art. 122, II, b,
do Re gi men to Inter no, re ce ber emen das, pelo pra zo
de cin co dias úte is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 73, de 1997 (nº 3.500/97, na
Casa de ori gem), que ins ti tui a Se ma na Na ci o nal de
Com ba te e Pre ven ção ao Cân cer de Prós ta ta, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter -
no.

O SR. PRESIDENTE (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 Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2000



Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do:

a) que exis te uma di ver gên cia de in for ma ções
quan to à com po si ção das ces tas bá si cas ad qui ri das
pelo Go ver no Fe de ral, em aten di men to ao Pro gra ma
de Dis tri bu i ção Emer gen ci al de Ali men tos –
PRODEA, en tre a home page, na in ter net, da Com pa -
nhia Bra si le i ra de Abas te ci men to – CONAB (a ces ta
bá si ca se ria 10 kg de ar roz, 5 kg de flo co, 3 kg de fe i -
jão, ra pa du ra, para al guns es ta dos, e fa ri nha de man -
di o ca, onde ain da exis ti rem es to ques re ma nes cen -
tes); e em uma cor res pon dên cia do Sr. Eze qi el José
Fer re i ra e Sou za, Di re tor de Pro gra mas So ci a is e
Insti tu ci o na is da men ci o na da com pa nhia, à Bol sa de
Ce re a is e Mer ca do ri as de Ma rin gá – BCMM, de
5-4-2000 (a ces ta se ria com pos ta por 5 kg de ar roz,
10 kg de flo cos de mi lho, 1 kg de fa ri nha de man di o ca, 
1 kg de açú car cris tal e 260 g de sar di nha – duas la tas 
de 130 g); e

b) as quan ti da des, aba i xo re la ci o na das, ofer ta -
das e ad qui ri das, em le i lões, pela CONAB, no pe río do 
de 17-3-99 a 8-12-99

Pro du to        Qtde. Ofer ta da (kg)              Qtde. Co mer ci a li za da

Fa ri nha        48.860.034 23.374.809

Fe i jão         53.832.128 40.828.976

Arroz         159.900.414 90.280.619

Flo co        164.714.592 164.714.592

Re que i ro se jam pres ta das pelo Exmº Sr. Mi nis -
tro de Esta do da Agri cul tu ra e Abas te ci men to as in for -
ma ções per ti nen tes aos se guin tes que si tos:

1. se a com po si ção da ces ta bá si ca in clui 10 kg
de ar roz e 5 kg de flo cos, como pode a CONAB ter ad -
qui ri do 164.714.592 kg de flo cos e 90.280.619 kg de
ar roz?

2. se cada ces ta é com pos ta de 5 kg de flo cos e
3 kg de fe i jão, como pode a CONAB ter ad qui ri do
164.714.592 kg de flo cos e 40.828.796 kg de fe i jão?

3. por que não subs ti tu ir o pro du to flo cos de mi -
lho por fubá de mi lho, uma vez que: o pri me i ro é fa bri -
ca do por pou cas em pre sas no país, ao pas so que o
se gun do é fa bri ca do por uma gran de quan ti da de de
em pre sas; e o fubá de mi lho é mu i to mais co nhe ci do
co mer ci al men te, po den do ser ad qui ri do por um va lor
mu i to mais aces sí vel?

4. por que não ad qui rir fa ri nha de man di o ca?
5. por que não ad qui rir ma car rão?
6. por que não ad qui rir óleo?

7. a CONAB pra ti cou pre ços su pe ri o res ao pre -
ço de mer ca do quan do com prou todo o es to que ofer -
ta do de flo cos de mi lho?

8. se a CONAB ten tas se ad qui rir a fa ri nha de
man di o ca no mo men to pro pí cio, ou seja, du ran te a
sa fra do pro du to, não con se gui ria com prar tudo o que
de se ja va por pre ços me lho res?

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Se na dor

(À Mesa para de ci são.)

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

So bre a mesa, 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 283, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 160 do Re gi men to

Inter no, com bi na do com o art. 199 do mes mo Re gi -
men to, que o tem po des ti na do aos ora do res na Hora
do Expe di en te da ses são do Se na do Fe de ral de 14
de ju nho de 2000 seja de di ca do à me mó ria do jor na -
lis ta Car los Cas tel lo Bran co.

Jus ti fi ca ção

No dia 25 de ju nho de 2000, o jor na lis ta Car los
Cas tel lo Bran co es ta ria com ple tan do seu 80º ani ver -
sá rio. Fa le ci do em 1993, em ple na ati vi da de, foi um
dos mais com ple tos pro fis si o na is de im pren sa de to -
dos os tem pos. Re co nhe ci do pe los con tem po râ ne os,
era tam bém mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras.

Nas ci do em Te re si na, Car los Cas tel lo Bran co
fez seus pri me i ros es tu dos na ca pi tal pi a u i en se e os
com ple tou em Belo Ho ri zon te. Mais tar de mu dou-se
para o Rio de Ja ne i ro. Ini ci ou-se cedo no jor na lis mo e
tra ba lhou em mu i tos dos prin ci pa is ve í cu los de co mu -
ni ca ção do País, en tre eles O Esta do de S.Pa u lo, Diá -
rio Ca ri o ca, Tri bu na da Impren sa e vá ri as pu bli ca ções 
dos Diá ri os Asso ci a dos, como O Cru ze i ro.

Trans fe riu-se para Bra sí lia como as ses sor de
im pren sa do pre si den te Jâ nio Qu a dros e pas sou a
mo rar na en tão nova ca pi tal bra si le i ra. Já no Jor nal do 
Bra sil, pas sou a as si nar a Co lu na do Cas tel lo – ini ci a -
da na Tri bu na da Impren sa – du ran te mais de tri na
anos pu bli ca da em es pa ço no bre do JB. Foi tam bém
che fe da su cur sal do Jor nal do Bra sil na ca pi tal.
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A Co lu na do Cas tel lo tor nou-se le i tu ra obri ga tó -
ria para to dos os que bus ca vam acom pa nhar a po lí ti -
ca bra si le i ra. Seu es ti lo, equi lí brio, cre di bi li da de e
prin ci pal men te ri que za de in for ma ção ca rac te ri za -
ram-na como um mar co do jor na lis mo bra si le i ro.

O pa pel de Car los Cas tel lo Bran co, po rém, foi
mu i to além da co lu na. Au tor de vá ri os li vros – dois de -
les só pos tu ma men te pu bli ca dos – cons ti tu iu sme pre
um pon to de re fe rên cia para as fon tes de in for ma ção,
para as au to ri da des na ci o na is, para os cír cu los bem
in for ma dos do País, para os le i to res dos ve í cu los em
que tra ba lhou e, prin ci pal men te, para o jor na lis mo na -
ci o nal.

Ao se apro xi mar a data em que com ple ta ria 80
anos, de se ja mos pro por esta ho me na gem não ape -
nas para lem brar sua fi gu ra ím par, mas para lem brar
tam bém a qua li da de e se ri e da de da em pren sa des te
país, que pode nele ins pi rar-se.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. – Fre i -
tas Neto – Hugo Na po leão – Arlin do Por to – Ge ral do
Cân di do – Ma ri na Sil va – Tião Vi a na – Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná -
rio, após a Ordem do Dia, nos ter mos do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio das se guin tes
ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 529, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que ins ti tui o
“Dia do Advo ga do”, a ser ce le bra do em 11 de agos to;
e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 576, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que in clui como
tema trans ver sal nos cur rí cu los de en si no fun da men -
tal e mé dio a Pre ven ção Con tra o Uso de Dro gas.

Ten do sido re je i ta das ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos 
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã será de di ca do a co me mo rar o 
cen te ná rio de cri a ção da Fun da ção Oswal do Cruz, de 
acor do com os Re que ri men tos nºs 76 e 76-A, de
2000, dos Se na do res Car los Pa tro cí nio, Lú cio Alcân -
ta ra e ou tros Srs. Se na do res. Escla re ce, ain da, que
con ti nu am aber tas as ins cri ções para a re fe ri da ho -
me na gem.

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) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre -
ver – acho que che guei logo após a Se na do ra Ma ria
do Car mo, que, acre di to, te nha pre ce dên cia – para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, na for ma re gi men tal, no
ho rá rio opor tu no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pela
or dem.) – 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.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE. 
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro 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. Exªs se rão
aten di dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, 
§2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção em quar to lu gar,
por tan to como re ser va, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª fica ins cri to para a hi pó te -
se de de sis tên cia de um dos três Se na do res ins cri -
tos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 23 de maio de 2000

Se nhor Pre si den te,
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Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -
cia e à Casa que es tou re as su min do, nes ta data, o
Man da to de Se na dor da Re pú bli ca pelo Esta do de
Ala go as, em vir tu de do tér mi no de li cen ça a mim con -
ce di da nos ter mos do art. 43, in ci so II do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia os pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si -
de ra ção. – Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A co mu -
ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas sa -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, por ces são do Se na dor Na -
bor Jú ni or, ao Se na dor Ney Su as su na, por vin te mi -
nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro agra de cer a 
gen ti le za do no bre Se na dor Na bor Jú ni or que me ce -
deu a vez.

O Bra sil com ple tou 500 anos. Mais ou me nos
nes sa data, tam bém ini ci ou-se a co lo ni za ção da
Amé ri ca do Nor te. La men ta vel men te, al guns pa í ses
pro gri dem me nos que ou tros e não te mos a nos sa
Eco no mia tão or ga ni za da como a de ou tros lu ga res,
como, por exem plo, a dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, que têm qua se que a mes ma ida de nos sa.

Às ve zes, me per gun to: a que se deve essa di co -
to mia, essa di fe ren ça? São mu i tas as ra zões. Alguns
já dis se ram que é por ca u sa do tipo de cren ça: um país 
acre di ta que o lu cro é be né fi co e é dom, e o ou tro acre -
di ta que é pe ca do e, por isso, mos tra os em pre sá ri os,
aque les que la bu tam na área eco nô mi ca, como pes so -
as qua se que cri mi no sas. Ou tros di zem que não, que é 
por que co me ça mos já de ven do – a nos sa pró pria in de -
pen dên cia foi a as sun ção, pelo Bra sil, de uma dí vi da
por tu gue sa jun to à Co roa Bri tâ ni ca. Há os que di zem
que são os tró pi cos, o cli ma, a for ma, o meio am bi en te
que não nos im pul si o nam a ter uma ma i or per se ve ran -
ça na área eco nô mi ca. Nos pa í ses que têm in ver no, o
ci da dão tem que tra ba lhar por que pre ci sa guar dar co -
mi da para quan do o frio che gar.

As te o ri as são mu i tas, mas a ver da de é que fo -
mos acu mu lan do dí vi das, dia a dia, jo gan do tudo para 
o fu tu ro, como se um dia não ti vés se mos que pa -
gá-las. De re pen te, o Bra sil se viu numa si tu a ção de -
ses pe ra do ra: o mun do sen do glo ba li za do; a nos sa dí -
vi da se ex po nen ci an do; nós, para po der mos ter al -
gum alen to, sen do obri ga dos a au men tar as ta xas de
ju ros; di fi cul da des na área de eco no mia. Assim, en -

ve ne na mo-nos com a pró pria me di ci na que em pre ga -
mos na nos sa Eco no mia.

Fo ram mu i tos os pla nos, são mu i tos os dis cur sos 
no Se na do, des de a Re pú bli ca Ve lha até hoje, as dis -
se ca ções, as dis ser ta ções, as aná li ses e as sín te ses,
mas ain da con ti nu a mos com di fi cul da des enor mes. 

Na se ma na pas sa da, numa roda de ami gos –
um jor na lis ta ou viu a mi nha con ver sa e a co lo cou
meio tor ta –, eu fa la va dos pro ble mas imi nen tes, sé ri -
os, que es ta mos vi ven do, nes te mo men to, no Bra sil,
como, por exem plo, o caso das com pa nhi as aé re as e
o pro ble ma na área de sa ú de, que são gra ves e pre ci -
sam ser re sol vi dos. Esta mos ter mi nan do uma CPI e
os me di ca men tos pre ci sam ser re pas sa dos. Vol ta rei
a este as sun to no Se na do, por que essa é uma cha ga
aber ta no cor po na ci o nal. 

São mu i tas as di fi cul da des que en fren ta mos,
como a ex ces si va pri va ti za ção numa área em que te -
mos que man dar di vi den dos para fora.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa vo rá vel
à pri va ti za ção por que o Go ver no é mau ad mi nis tra dor.
O Go ver no tem que se ater às suas ações bá si cas e
ne ces sá ri as. São mu i tos os exem plos da má ad mi nis -
tra ção do Go ver no, mas a ver da de é que quan do pri -
va ti za mos em pre sas que não ge ram dó la res – e te mos 
que man dar re mes sas para fora – es ta mos cri an do
uma cruz para le var mos no fu tu ro. Pri va ti zar em pre sas 
de abas te ci men to d’água, cu jos ser vi ços são pa gos
em real? Va mos ter que pa gar o lu cro des sa em pre sa
es tran ge i ra, man dan do di vi sas para o ex te ri or. Isso vai
pe sar con tra a nos sa ba lan ça de pa ga men tos. 

Pre o cu pa-me a ex ces si va in ter na ci o na li za ção – 
ain da não te mos uma aná li se per fe i ta – da nos sa pe -
tro quí mi ca e da nos sa si de rur gia; pre o cu pam-me os
er ros que nós, do Par la men to, co me te mos em re la -
ção, por exem plo, à na ve ga ção cos te i ra de lon go cur -
so. São mu i tos os pon tos que hoje nos pre o cu pam – a 
Edu ca ção, a Infor má ti ca – e te mos que en con trar so -
lu ções para res pon der à so ci e da de. 

Sr. Pre si den te, na bus ca des sas so lu ções, ti ve -
mos qui nhen tos pla nos: o Pla no Cru za do I, que ca u -
sou a ma i or eu fo ria. Lem bro-me bem de como fi ca -
mos or gu lho sos quan do ele saiu, e que deu n’água; o
Pla no Cru za do II, o Pla no Ve rão e o Pla no Col lor –
lem bro-me do de ses pe ro dos em pre sá ri os que, de re -
pen te, só ti nham cin qüen ta uni da des mo ne tá ri as na
sua con ta. E tudo isso nós fi ze mos de bom gra do,
tudo isso nós ace i ta mos em nome das re for mas que
pre ci sá va mos im plan tar para pôr em or dem a nos sa
Eco no mia.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses in -
su ces sos fo ram mar can do a alma bra si le i ra. Che ga -
mos a pen sar que não se ría mos ca pa zes de cri ar algo 
que mo di fi cas se esse ce ná rio. Como me sen tia mal
quan do via o su ces so de ou tros pa í ses em de tri men to 
do nos so. Ten tá va mos, ten tá va mos, ten tá va mos e só
dá va mos com os bur ros n’água. Era de cep ci o nan te! 

Aí con se gui mos ter su ces so com o Pla no Real. O 
acú mu lo de pro ble mas não de i xou de exis tir. A equi pe
eco nô mi ca que ne go ci ou a nos sa dí vi da, que pro cu rou 
re sol ver os pro ble mas in ter nos e ex ter nos, que cri ou o
Pla no Real e o ad mi nis trou, en fren tou um mar ex tre -
ma men te tem pes tu o so. Ten tar re sol ver tudo o que
acon te ceu do dia para a no i te é im pos sí vel.

Di zia René Des car tes, em um li vro es cri to em
1630, que todo gran de pro ble ma é for ma do de pe -
que nos pro ble mas. Se gun do ele, se con se guís se mos 
ana li sar-lhe as ra zões, sin te ti zá-los e de po is re sol -
vê-los, no fi nal, o gran de pro ble ma es ta rá re sol vi do.

Mu i tos mes tres da ad mi nis tra ção e da eco no -
mia nos de i xa ram li ções im por tan tes. Mas, nes te
País, é di fí cil apli cá-las, até por que so mos um País gi -
gan te, um ar qui pé la go eco nô mi co. Re al men te te mos
mu i tos pro ble mas e mu i tos ata vis mos. Há pes so as
que ain da pen sam que o que é pú bli co é do rei. Nos -
sos con ter râ ne os bra si le i ros ain da acre di tam, ape sar
de a es cra vi dão ter du ra do qua tro cen tos em qui nhen -
tos anos de His tó ria, que, para se tra ba lhar, pre ci -
sa-se do fe i tor. Aí, o sub ju ga do pas sou a in flu en ci ar
aque le que o sub ju ga va. 

Por tan to, aca bou a es cra vi dão no País, mas o
fe i tor tem que exis tir; caso con trá rio, não ha ve rá tra -
ba lho. Te mos que con ser tar es ses ata vis mos. Ain da
te mos pon tos gra ves, sé ri os nes sa psi co lo gia na ci o -
nal. Mu i tas pes so as que rem ga nhar di nhe i ro ra pi da -
men te para vol tar à me tró po le, por que acre di tam,
como acon te cia com os co lo ni za do res, que aqui es ta -
vam para fa zer a vida e de po is vol ta rem ri cos para
Lis boa. Por tan to, são mu i tos os ata vis mos. Aliás, eu
po de ria pas sar toda a tar de fa lan do so bre eles. Os
pro ble mas são mu i to sé ri os. De quan do em vez apa -
re ce al guém que diz que a equi pe eco nô mi ca do Go -
ver no não está tra ba lhan do, que é in com pe ten te. Atri -
bu í ram-me uma fra se como essa. Mas sei que isso
não é ver da de i ro, por que sei o que a equi pe eco nô mi -
ca tem fe i to para en fren tar as tem pes ta des.

Re lem bro aos no bres Pa res o quan to de mar
fal ta va-nos na ve gar há pou co mais de um ano. Era
mu i ta tor men ta. Pa í ses so ço bra vam. Não en fren tá -
vamos um pla no, e, sim, um ata que es pe cu la ti vo à
nos sa mo e da. Mas, mal pas sa a pro ce la, o medo de i xa 

de exis tir. E al guns, prin ci pal men te os que co mun gam
a te o ria do “quan to pior, me lhor”, co me çam a per gun -
tar o por quê de não se con se guir re sol ver a si tu a ção.
Fa lam isso como se pu dés se mos di zer: abra ca da bra,
e, num pas se de má gi ca, tudo se re sol ves se. 

Sr. Pre si den te, as co i sas não são as sim. Sa be -
mos o quan to é di fí cil cons tru ir. Fá cil é des tru ir. Des -
tru ir é mu i to rá pi do. Para cons tru ir é pre ci so suor, tra -
ba lho, de di ca ção, per se ve ran ça, fé. Às ve zes, nos
de pa ra mos com obs tá cu los, com ver da de i ras mu ra -
lhas, mas não po de mos fa zer como fez aque la fi gu ra
que os psi có lo gos tan to co nhe cem, ou seja, sen tar,
cho rar e fa zer de con ta que não es ta mos ven do o
muro à nos sa fren te. Te mos que trans pô-lo, o que não 
é fá cil. São du ros os ca mi nhos da cons tru ção. 

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V. 
Exª, no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No bre
Se na dor Ney Su as su na, V. Exª abor da o as sun to im -
por tan te do nos so sub de sen vol vi men to e ques ti o na
as suas ca u sas. V. Exª, no iní cio do seu pro nun ci a -
men to, re fe riu-se ao “acha men to” do Bra sil, com pa -
ran do-o com pa í ses ou tros, es pe ci al men te com os
Esta dos Uni dos, mos tran do-nos as dis pa ri da des
exis ten tes nes se sen ti do. Mas ve ja mos: quan do os
co lo ni za do res ame ri ca nos che ga ram à Amé ri ca do
Nor te, que i ma ram seus bar cos sim bo li ca men te, que -
ren do di zer que ali es ta vam e fi ca ri am para cons tru ir
uma na ção. No Bra sil, foi di fe ren te, por que para cá vi -
e ram os sa que a do res. O Bra sil, de po is, foi di vi di do
em ca pi ta ni as he re di tá ri as, onde os ca pi tães eram
se nho res ab so lu tos, al guns in de pen den tes até do
Go ver no Cen tral, os qua is se re por ta vam di re ta men te 
à Cor te. Por tan to, o Bra sil teve for ma ção de na ção
com a vin da de D. João. A par tir daí co me çou a es tru -
tu rar-se a Na ção bra si le i ra, mes mo com to dos os per -
cal ços da épo ca e com a ân sia fan tás ti ca que ha via
de re tor nar a Por tu gal. Veio a Inde pen dên cia, e o Bra -
sil foi se es tru tu ran do como Na ção, pa ci fi can do-se –
sa be-se que hou ve mo vi men tos con trá ri os até à nos -
sa Inde pen dên cia. Pos te ri or men te, veio a Re pú bli ca
com os be ne fí ci os dela de cor ren tes, e che ga mos à si -
tu a ção atu al. Mas se ana li sar mos com de ta lhes, o
Bra sil, em todo esse pe río do, evo lu iu com al tas dis pa -
ri da des re gi o na is e com di fe ren ças ter rí ve is no pro -
ces so de co lo ni za ção. V. Exª se re fe riu, por fim, aos
Pla nos que não de ram cer to. Esse foi o pon to fun da -
men tal do dis cur so de V. Exª. Nós, de um tem po para
cá, te mos nos pre o cu pa do ape nas com a mo e da. Pla -
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nos de de sen vol vi men to efe ti vos, pro gra mas para re -
du zir as de si gual da des re gi o na is, uma po lí ti ca in dus -
tri al e agrí co la para o País, nada dis so não foi co gi ta -
do. Hou ve ape nas a pre o cu pa ção com a mo e da. E a
mo e da não é nada mais nada me nos do que um va lor
de tro ca. Não ha ven do pro du ção, con di ções para
mul ti pli ca ção da ati vi da de no cam po, for ta le ci men to
da ati vi da de in dus tri al, di na mi za ção do co mér cio, não 
adi an ta for ta le cer ou en fra que cer, por que a mo e da
sem pre será uma con se qüên cia. Daí a nos sa di fi cul -
da de. Con se gui mos, ago ra, a es ta bi li za ção da mo e -
da, mas com um cus to so ci al mu i to gran de, ter rí vel,
por que o País, em todo esse pe río do, teve a ma i or
taxa de cres ci men to de mo grá fi co da Amé ri ca La ti na.
Du ran te um lon go pe río do – há dez anos –, tí nha mos
a ma i or taxa de cres ci men to de mo grá fi co de for ma -
ção de mi se rá ve is. E a eco no mia, a pas so mais re du -
zi do, nun ca con se guiu com pen sar esse cres ci men to
de mo grá fi co, acar re tan do o em po bre ci men to cons -
tan te. Há al guns anos tí nha mos uma ren da per ca pi ta
ma i or do que a do Ja pão do que a da Ma lá sia, do que
a da Indo né sia, en fim, ma i or do que a de vá ri os pa í -
ses do mun do. Aliás, quem sem pre le vou van ta gem
so bre o nos so País foi a Argen ti na. Com uma po pu la -
ção pe que na e uma eco no mia agro pas to ril
bem-sucedida, o pro du to in ter no bru to da que le país
era alto. Mas o cres ci men to de mo grá fi co ex ces si vo e
a ine xis tên cia de uma po lí ti ca agrí co la, in dus tri al e de
dis tri bu i ção de ren da têm ca u sa do es ses da nos, e o
Bra sil cada vez mais se en di vi da. Isso por que en trou
for ça da men te na aven tu ra, por que hou ve o con sen so 
de que a glo ba li za ção é uma de ter mi nan te. E en trou
na glo ba li za ção, sem que ti ves se re gu la do a ve lo ci -
da de do car ro. Fi cou di fí cil, por que a glo ba li za ção é
uma es tra da de mão úni ca. Quem en tra tem de re gu -
lar a ve lo ci da de do car ro; caso con trá rio, as con se -
qüên ci as se rão sé ri as. É o que está acon te cen do no
Bra sil: des na ci o na li za mos a nos sa in dús tria e o sis te -
ma ban cá rio; a nos sa agri cul tu ra vive ame a ça da, há
gran de pres são in ter na ci o nal, há im po si ções ex ter -
nas que es tão sen do obe de ci das. Tudo isso é ca u sa
das di fi cul da des que atra ves sa mos. V. Exª está de
pa ra béns por abor dar um as sun to tão pal pi tan te.
Agra de ço a V. Exª por me con ce der o apar te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

Se V. Exª vis se o ras cu nho do meu dis cur so, iria
ve ri fi car que é exa ta men te esse tema que eu ia abor -
dar. Eu ia me re fe rir ao câm bio fixo que tí nha mos, que 
nos con su mia mi lhões de dó la res da no i te para o dia.
Pas sa mos para uma po si ção mais cô mo da, de cor -

ren te de uma de ci são cus to sa, mas acer ta da do Ban -
co Cen tral, uma vez que ago ra não es ta mos gas tan -
do. Po de mos até ter uma re ser va me nor – tí nha mos
US$70 bi lhões, hoje te mos US$25 bi lhões, e es ta mos 
con for tá ve is.

Con se gui mos, com essa equi pe, fa zer a es ta bi -
li da de da mo e da, e isso é algo tan gí vel. To dos es tão
ven do os re sul ta dos, mas é pre ci so que haja uma po -
lí ti ca para as áre as agrí co la e in dus tri al, e até mes mo
para a área co mer ci al. 

Não me con for mo quan do che go nos Esta dos
Uni dos e ouço to dos fa la rem no café da Co lôm bia e
não se re fe ri rem ao café do Bra sil. So mos os ma i o res
pro du to res de café, te mos café bom e café mais ou
me nos. Mas, nos Esta dos Uni dos, só se co nhe ce o
bom café da Co lôm bia, por que não o nos so pro du to
co mer ci a li za mos como de ve ría mos.

Não me con for mo quan do vejo a to ne la da da
car ne da Aus trá lia ou da Argen ti na ser ven di da a
US$6 mil, en quan to a nos sa cus ta qua se a me ta de.
Não me con for mo quan do não con se gui mos se quer
ex por tar car ne de por co, e até mes mo fran go. O fran -
go pro du zi do aqui tem me lhor qua li da de do que o de
qual quer país do mun do, por que o ali men ta mos com
soja. Não con se gui mos, hoje, o mes mo mer ca do que
a Fran ça, por que, lá, ali men ta-se o fran go com pe i xe,
o que tor na o gos to di fe ren te. Esta mos per den do es -
pa ço. Pre ci sa mos nos pre o cu par tam bém com a co -
mer ci a li za ção dos nos sos pro du tos.

Não pos so me con for mar ao ver uma po lí ti ca di -
fe ren ci a da para o Su des te, para o Nor des te, para o
Cen tro-Oeste e para o Nor te, o que faz au men tar as
di ver gên ci as en tre as re giões.

Enfa ti zo que a equi pe eco nô mi ca do Go ver no
vem acer tan do na con du ção dos pro ble mas que afli -
gem o País, tem-nos ti ra do do mar tem pes tu o so em
que es tá va mos no ano pas sa do. Ima gi nem o que te ria
acon te ci do, no ano pas sa do, se o ín di ce da Bol sa ti ves -
se ca í do 4%, como está acon te cen do ago ra. Tudo isso
me pre o cu pa. Por isso, peço à equi pe eco nô mi ca do
Go ver no que se pre o cu pe mais com as ou tras áre as. É
pre ci so ha ver co or de na ção para que o cres ci men to
ocor ra de for ma ho mo gê nea. Se não hou ver co or de na -
ção, o cor po cres ce de modo di fe ren te. Ima gi nem V.
Exªs se uma per na mi nha cres ces se mais do que a ou -
tra: eu fi ca ria pi san do de for ma di fe ren te. As duas per -
nas de vem cres cer na mes ma ve lo ci da de; o cor po pre -
ci sa ter uma har mo nia. E, para que haja har mo nia, é
pre ci so ha ver algo mais que es ta bi li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, lou vo o
tra ba lho que a equi pe eco nô mi ca do Go ver no vem re -
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a li zan do. Mas peço que haja co or de na ção, caso con -
trá rio, não che ga re mos a um por to se gu ro.

Ao en cer rar, en ca re ço a nós, Se na do res, que
se ja mos mais co la bo ra do res nas crí ti cas cons tru ti -
vas. Há um pro ble ma em ad mi nis tra ção que se cha -
ma imer são. Se al guém des co briu que exis te água,
não foi o pe i xe; para ele, aqui lo é o uni ver so, ele só
nota que está num meio di fe ren te quan do é ti ra do da
água. É pre ci so que, de quan do em vez, sa i a mos do
nos so meio ou que al guém nos ace ne, mos tran do
que são ne ces sá ri os al guns re to ques. E são des ses
re to ques que pre ci sa mos. É pre ci so ha ver uma po lí ti -
ca mais de fi ni da para que o nos so País, que tem tudo
para ser um ga lar dão de tro pa, o lí der de um bom gru -
po de pa í ses, pos sa re al men te atin gir, no me nor es -
pa ço de tem po e com o me nor des per dí cio pos sí vel,
ma xi mi zan do as ações van ta jo sas e de lu cro para o
País, o su ces so. O su ces so que es ta mos ten do é par -
ci al, mas que re mos mais, que re mos ba ter no pe i to e
di zer: o meu País é re al men te um país que está se es -
tru tu ran do.

Não te re mos gran des opor tu ni da des, como teve 
a Argen ti na, que se ca pi ta li zou mu i to na Gu er ra do
Pa ra guai, ou os Esta dos Uni dos, que se ca pi ta li za -
ram mu i to na Pri me i ra e na Se gun da Gu er ras. To ma -
ra que não te nha mos nem guer ra! Mas é pre ci so que
esse povo es te ja mais uni do, mais ho mo gê neo, me -
lhor co man da do, para que atin ja mos ra pi da men te os
ob je ti vos a que toda a Na ção se pro põe: a sa tis fa ção
de sua po pu la ção e o or gu lho de seus fi lhos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por ces -

são do Se na dor Car los Pa tro cí nio, tem a pa la vra, por
vin te mi nu tos, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JORGE BORNHAUSEN
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO OPORTUNA-
MENTE:

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, por ces são do Se na dor Bel lo Par ga, por
vin te mi nu tos, ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

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, nós to dos te -
mos as sis ti do, nos úl ti mos dias, a uma sé rie de pro -
tes tos, de re i vin di ca ções – que aliás têm ocor ri do, ao
lon go dos úl ti mos anos – do Mo vi men to dos Tra ba lha -
do res Ru ra is Sem Ter ra. Esse Mo vi men to, pos so di -

zer, con ta com a sim pa tia do País, de uma ma ne i ra
ge ral, ten do em vis ta a re le vân cia do pro ble ma e o
fato de que esta re for ma agrá ria, que já ocor reu em
ou tros pa í ses há mu i tos anos, aqui no Bra sil tem-se
ar ras ta do du ran te sé cu los, sem que te nha mos con se -
gui do mo der ni zar a ques tão da pos se, da pro pri e da -
de da ter ra e da pro du ção agrí co la, sem em bar go de
re co nhe cer mos o gran de es for ço que o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem fe i to
nes te par ti cu lar. 

Essas dis cus sões sem pre es tão com pro me ti -
das pelo viés ide o ló gi co, pela pa i xão po lí ti ca. Nun ca
con se gui mos exa mi nar o pro ble ma num cli ma de ma -
i or isen ção. 

Fui Cons ti tu in te – as sim como ou tros co le gas
que aqui es tão, como os Se na do res Edu ar do Su plicy,
Jor ge Bor nha u sen e Ger son Ca ma ta – e lem bro-me
que a ques tão Re for ma Agrá ria foi uma das que mais
di vi diu e apa i xo nou a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu -
in te; foi res pon sá vel por de ba tes mu i to in ten sos. A fal -
ta de diá lo go re sul tou em um tex to pior do que o an te -
ri or, que era o do Esta tu to da Ter ra do go ver no mi li tar.
Esta be le ceu-se um con fron to, as po si ções fi ca ram
mu i to ra di ca li za das e o re sul ta do foi pí fio, não aju dou
o País, não aju dou a de mo cra ti za ção da ter ra, da pro -
pri e da de ru ral e, con se qüen te men te, ain da hoje es ta -
mos vi ven do esse pro ble ma.

Em se gui da àque les úl ti mos con fron tos que
ocor re ram em re la ção à ques tão da Re for ma Agrá ria,
do Mo vi men to dos Sem-Terra no Bra sil, o Go ver no
edi tou al gu mas me di das em re la ção à cha ma da agri -
cul tu ra fa mi li ar, que são de gran de im por tân cia, e mu -
i tas de las não fo ram cla ra men te per ce bi das pela so ci -
e da de. No en tan to, pen so que me re cem um des ta -
que.

A cha ma da agri cul tu ra fa mi li ar tem gran de im -
por tân cia eco nô mi ca e so ci al, pelo nú me ro de pes so -
as en vol vi das nes sa ati vi da de. São qua tro mi lhões de 
pro pri e da des no Bra sil – 24 mi lhões de pes so as em
todo o País. Res pon sá vel por qua tro em cada cin co
em pre gos ge ra dos no cam po; res pon sá vel por 46%
da pro du ção de soja; 37% do ar roz; 66% do al go dão;
69% do mi lho e 87% de toda a man di o ca pro du zi da
no País; e, ain da, 26% do re ba nho bo vi no. Cin qüen ta
e dois por cen to dos cha ma dos pro du to res fa mi li a res
do Bra sil es tão no Nor des te, sen do que essa re gião
só re ce be 12% des se cré di to des ti na do à agri cul tu ra
fa mi li ar. Ve jam bem: te mos 52% dos agri cul to res fa -
mi li a res do Bra sil e eles só têm 12% do cré di to – há aí
um com po nen te, no meu modo de ver, de in jus ti ça – e 
28% dos re cur sos des ti na dos à in fra-estrutura e ser -
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vi ços. Esse Pro gra ma tem uma enor me quan ti da de
de re cur sos para in ves ti men to a fun do per di do para
os Mu ni cí pi os. São mais de mil Mu ni cí pi os que par ti ci -
pam des se Pro gra ma, re ce ben do in ves ti men tos na -
qui lo que é de fi ni do pe las co mu ni da des ru ra is: ar ma -
ze na men to, ro do via, en fim, o que a co mu ni da de de ci -
dir. No Nor des te está o ma i or nú me ro de pro du to res
fa mi li a res com ren da men sal me nor que R$65. É o
pri me i ro dado para o qual eu gos ta ria de cha mar a
aten ção: a im por tân cia da agri cul tu ra fa mi li ar na pro -
du ção agrí co la do País. Além dis so, res sal to o sig ni fi -
ca ti vo nú me ro de pes so as en vol vi das nes sa ati vi da de 
e o fato de que mais da me ta de des ses pro du to res
es tão no Nor des te, mas só têm di re i to a 12% do cré di -
to.

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Pri me i ra -
men te, cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de da ex -
po si ção que faz. Veja V. Exª que 40 mi lhões ou mais
de bra si le i ros es tão vi ven do no cam po e pra ti cam a
agri cul tu ra fa mi li ar. No en tan to, esse as sun to é pou co 
de ba ti do aqui no Se na do, ape sar de en vol ver um ter -
ço da po pu la ção bra si le i ra. E V. Exª toca exa ta men te
num dos pro gra mas mais es pe ta cu la res do Go ver no
na área agrí co la – o Pro naf –, que vai di re ta men te
onde está o la vra dor que vive da agri cul tu ra fa mi li ar. É 
um pro gra ma tão sim ples na sua con cep ção e com
re sul ta dos tão ex tra or di ná ri os, que faz com que a
gran de de man da de hoje, por toda par te do Esta do do 
Espí ri to San to, ve nha dos pre fe i tos dos mu ni cí pi os
não atin gi dos pelo Pro naf, que de se jam par ti ci par
des se pro gra ma de apo io e am pa ro ao la vra dor que
vive na pro pri e da de. E V. Exª ex pli ca bem: além dos
re cur sos – que não são ex tra or di ná ri os, mas são im -
por tan tes, pois che gam nas mãos do la vra dor e lhe fi -
nan ci am o in ves ti men to, a pro du ção –, o la vra dor tem
o di re i to de in ter fe rir na apli ca ção dos re cur sos que
vão para a pre fe i tu ra, ou seja, pode re i vin di car a me -
lho ria da es tra da, a cons tru ção de um ar ma zém, a
ela bo ra ção de um pro gra ma de dre na gem para essa
vár zea, para que vá ri as fa mí li as pos sam par ti ci par.
Des se modo, além de me lho rar a con di ção do pe que -
no la vra dor que vive na pro pri e da de – o Pro naf só
atin ge aque le que efe ti va men te re si de e tra ba lha na
sua pro pri e da de -, o Pro gra ma tem a gran de van ta -
gem de des per tar o es pí ri to de ci da da nia nes se pe -
que no la vra dor, le van do-o a dis cu tir os pro ble mas de
in te res se da co mu ni da de onde vive e do sis te ma pro -

du ti vo no qual está in se ri do, seja na pro du ção de mi -
lho, de fe i jão, de ar roz ou de vá ri os ou tros pro du tos
agrí co las. Te nho ob ser va do, nos vá ri os mu ni cí pi os
que já par ti ci pam do Pro gra ma, o ex tra or di ná rio cres -
ci men to do ní vel de ren da dos la vra do res, que se ma -
ni fes ta na me lho ria de suas ca sas, no au men to dos
in ves ti men tos, no au men to da área pro du ti va que vão 
agre gan do às suas pro pri e da des, na me lho ria das
con di ções do més ti cas, qua se to dos com a sua te le vi -
são, sua ge la de i ra. Além dis so, o que con si de ro mais
im por tan te é que ago ra o fi lho está que ren do per ma -
ne cer na área ru ral. Nor mal men te, ob ser vá va mos
nes sas co mu ni da des que o prin ci pal de se jo do fi lho
era ir para a ci da de em bus ca de em pre go ou para
con ti nu ar es tu dan do. Com a me lho ria das con di ções
de vida da fa mí lia, o fi lho ten de a per ma ne cer, per ce -
ben do que ali, nas no vas con di ções pro por ci o na das
pelo Pro naf, exis te um ho ri zon te em sua vida. Então,
ele quer per ma ne cer. De modo que esse pro gra ma é
ex tra or di ná rio. Por tan to, nas dis cus sões, por exem -
plo, das su ple men ta ções dos pró xi mos or ça men tos,
de ve ría mos au men tar es ses re cur sos, por que eles
des per ta rão a ci da da nia e pro vo ca rão o de sen vol vi -
men to lá nos gro tões. Ago ra exis te ou tro pro gra ma
ex tra or di ná rio, lan ça do pelo Mi nis tro Tou ri nho Neto: o 
Pro gra ma Luz no Cam po, que se gue atrás des se Pro -
naf. V. Exª verá a re vo lu ção que acon te ce rá pelo fato
de a luz elé tri ca che gar a to dos os rin cões do País.
Esse Pro gra ma Luz no Cam po e o Pro naf são im por -
tan tes, por que atin gi rão aque les que não fa zem pas -
se a tas, não gri tam, não que bram ôni bus e não in va -
dem re par ti ções pú bli cas, mas es tão lá tra ba lhan do,
por que que rem sus ten tar a pro pri e da de que pos su -
em. E vi vi am ain da na Ida de Mé dia, com ar cho tes,
com lam pa ri nas de que ro se ne na mão. Ago ra che ga
a eles a ener gia elé tri ca, e, com ela, o li qüi di fi ca dor, a
ge la de i ra. Saem qua se da Ida de Mé dia para o sé cu lo
XXI. V. Exª abor da um as sun to im por tan te e vem pre -
pa ra do com as es ta tís ti cas que mos tra. É ne ces sá rio
que au men te mos os re cur sos des ses dois pro gra -
mas, por que con tem pla rão aque les que, lon ge das
áre as ur ba nas, às ve zes não têm voz para gri tar; mas
de ve mos nos lem brar de les aqui, por que re pre sen -
tam qua se um ter ço da po pu la ção bra si le i ra. E te mos
que ser – como V. Exª está sen do exem plar men te
ago ra – a voz des se povo. Mu i to obri ga do pelo apar te
con ce di do. Pa ra béns, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ger son Ca ma ta. As ob ser va -
ções que V. Exª traz são im por tan tes, por que co lhi das 
na fon te.
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A pro pos ta do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, pas ta do Mi nis tro Raul Jung mann, e do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, as mu dan ças que acon te -
ce ram nes se pro gra ma são de gran de sig ni fi ca do. Ci -
ta rei al gu mas de las, como por exem plo as con di ções
de fi nan ci a men to, tan to para cus te io como para in -
ves ti men to. To dos te mos al gu ma ex pe riên cia, uns
mais ou tros me nos – e o Se na dor Ra mez Te bet é pro -
fun do co nhe ce dor des sa ma té ria –, de que um dos
gar ga los da ques tão eram os ju ros. Ha via a TJLP so -
bre os fi nan ci a men tos agrí co las, ao lado de ou tras
con di ções ir re a is que fa zi am com que o agri cul tor não 
ti ves se con di ções de pa gar os em prés ti mos. Ago ra,
te re mos equi va lên cia-produto mais ju ros de 3% ao
ano, cri an do-se con di ções es ta bi li za das no va lor da -
qui lo que o agri cul tor pro du ziu em re la ção ao di nhe i ro
que to mou em pres ta do. Se ele to mou o equi va len te a
tan tas sa cas de mi lho, terá que pa gar aque las sa cas
de mi lho mais ju ros de 3% ao ano, com as con di ções
de ca rên cia e toda aque la si tu a ção que já per mi te ao
agri cul tor con tra ir essa dí vi da, seja para cus te io, seja
para in ves ti men to.

Ou tro mu dan ça im por tan te foi a cri a ção do fun -
do de aval, para que a União pos sa re al men te dar as
ga ran ti as nos em prés ti mos a ca te go ri as, tais como:
Gru po A, cons ti tu í do pe los as sen ta dos, Gru po B e
Gru po C. O agri cul tor é in se ri do num dos gru pos de
acor do com a fa i xa de ren da em que se en con tra.

Além dis so, há o cha ma do Ban co da Ter ra, o
cré di to fun diá rio. Para este ano, te mos R$160 mi -
lhões en tre re cur sos do Ban co Mun di al e re cur sos do
Go ver no Fe de ral, num to tal, para os pró xi mos três
anos, de R$720 mi lhões, para que o ren de i ro, o pos -
se i ro pos sam ad qui rir suas pro pri e da des.

Sa li en to tam bém o au men to dos re cur sos para
a as sis tên cia téc ni ca aos agri cul to res con tem pla dos
pelo Pro naf. O or ça men to pas sou de R$9 mi lhões
para R$40 mi lhões, para as sis tên cia téc ni ca ex clu si -
va a es ses agri cul to res que par ti ci pam do Pro gra ma
Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar. O 
pró prio pla no de sa fra para o biê nio 2000/2001 cres -
ceu R$1 bi lhão em re la ção ao de 1999/2000, por que
te re mos R$4,24 bi lhões para a pró xi ma sa fra.

Hou ve tam bém emis são de Tí tu los da Dí vi da
Agrá ria para ga ran tir a des cen tra li za ção da re for ma
agrá ria. Se rão emi ti dos adi ci o nal men te mais R$176
mi lhões de TDAs, para per mi tir a de sa pro pri a ção de
pro pri e da des com o fim da exe cu ção da re for ma
agrá ria.

Enfim, há uma sé rie de me di das eco nô mi cas e
fi nan ce i ras que fo ram ado ta das em re la ção a esse

Pro gra ma, como as ga ran ti as do Te sou ro Na ci o nal,
que su bi ram para R$410 mi lhões, pos si bi li tan do a es -
ses agri cul to res a to ma da de em prés ti mos, tan to para 
cus te io como para in ves ti men to. Tudo isso mos tra
que o Go ver no Fe de ral, que o Go ver no do Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que, ten do o Mi nis tro Raul Jung mann
à fren te, em pres ta im por tân cia es pe ci al à cha ma da
agri cul tu ra fa mi li ar, o que aliás não é fa vor ne nhum,
ten do em vis ta sua gran de im por tân cia so ci al e eco -
nô mi ca, de mons tra da pe los pró pri os da dos que aca -
bei de men ci o nar aqui.

Apro ve i tan do a oca sião des te pro nun ci a men to
em que res sal to as me di das to ma das pelo Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e pelo Mi nis té rio a
car go do Mi nis tro Raul Jung mann, peço aten ção ma i -
or para o Nor des te, con si de ran do que em nos sa Re -
gião se con cen tram 52% dos agri cul to res en vol vi dos
na agri cul tu ra fa mi li ar. No en tan to, o cré di to con ce di -
do à Re gião é pou co mais de 10% do to tal, como dis -
se an te ri or men te.

Tam bém faço um ape lo para que os re cur sos
que ain da es tão como res tos a pa gar, da exe cu ção
or ça men tá ria de 1999, se jam li be ra dos. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que já san ci o nou a Lei Orça men tá ria.
Ago ra há ne ces si da de de que se pa guem es ses re -
cur sos do exer cí cio de 1999 que es tão pen den tes.
Como dis se o Se na dor Ger son Ca ma ta, há uma sé rie
de obras exe cu ta das nos mu ni cí pi os – mais de mil
mu ni cí pi os no Bra sil fa zem par te do Pro gra ma Na ci o -
nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar – em fun ção de de ci sões
to ma das pela pró pria co mu ni da de, pe los pró pri os
agri cul to res.

Faço este ape lo no mo men to em que po nho em
des ta que es sas me di das, para a li be ra ção dos res tos
a pa gar do exer cí cio de 1999, a fim de que os mu ni cí -
pi os pos sam com ple tar es sas obras que es tão em an -
da men to e tam bém para que o Go ver no re ve ja a alo -
ca ção des ses re cur sos, con si de ran do as di fe ren tes
re giões do País, uma vez que o vo lu me de cré di to co -
lo ca do à dis po si ção do Nor des te é mu i to des pro por ci -
o nal em re la ção ao nú me ro de fa mí li as en vol vi das
nes sa cha ma da agri cul tu ra fa mi li ar. Do to tal do Bra sil, 
há mais de 52% de fa mí li as en vol vi das na agri cul tu ra
fa mi li ar, mas há ape nas 12% do cré di to.

Essa era a ob ser va ção que eu de se ja va fa zer,
mos tran do que há de ci sões sen do to ma das e que há
pro vi dên ci as em cur so no sen ti do de dar con di ções
de pro du ção a es ses agri cul to res que es tão co ber tos
pelo Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar –
Pro naf.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pror ro -
go, na for ma re gi men tal, a Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na -
dor Edu ar do Su plicy, para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me per mi ta fa lar de -
po is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ernan des Amo rim, V. Exª quer per mu tar com o Se na -
dor Edu ar do Su plicy?

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Pois 
não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos dis cu -
ti do mu i to o Có di go Flo res tal Bra si le i ro. Já que o Go -
ver no Fe de ral vai re e di tar a me di da pro vi só ria so bre o 
as sun to, que ro cha mar a aten ção em re la ção a al -
guns as pec tos.

Ama nhã, fa rei um dis cur so a res pe i to dos bo a -
tos que cor rem no País de que o pro je to so bre a Me di -
da Pro vi só ria nº 1.556, dis cu ti do na Câ ma ra, visa
des ma tar 50% da Ama zô nia. Isso não é ver da de. Não 
se tem pro cu ra do es tu dar o pro je to an te ri or e o que foi 
re la ta do na Co mis são.

Nes sa se ma na, em São Pa u lo, hou ve um en -
con tro para tra tar do tema. Qu e ro in for mar que Pro cu -
ra do res do Esta do de São Pa u lo, re u ni dos com Pro -
fes so res de Di re i to Ambi en tal de todo o Bra sil, em
Jor na da de De fe sa do Có di go Flo res tal, lan ça ram
ma ni fes to con tra a re e di ção da Me di da Pro vi só ria nº
1.956/49, que acres cen ta dis po si ti vo ao Có di go Flo -
res tal, e, em es pe ci al, con tra a in clu são de pro pos ta
apre sen ta da pelo Co na ma, que não foi aco lhi da na
Co mis são do Con gres so que exa mi nou aque la me di -
da pro vi só ria.

Os Pro cu ra do res e Pro fes so res de Di re i to Ambi -
en tal en ten dem que a pro pos ta do Co na ma apre sen ta 
im per fe i ções gra ves e su ge rem que al guns as pec tos
po dem ser apro ve i ta dos para re gu la men tar o art. 15
do Có di go Flo res tal.

Acon te ce que o Mi nis tro do Meio Ambi en te tem
anun ci a do que o Pre si den te da Re pú bli ca vai in clu ir,
em re e di ção de Me di da Pro vi só ria, a pro pos ta do Co -
na ma, que uma Co mis são do Con gres so Na ci o nal
não ace i tou.

So bre essa ques tão, ama nhã devo fa zer um dis -
cur so mos tran do que a pro pos ta está a ser vi ço do
G-7 e imo bi li za o ter ri tó rio na ci o nal para ser vir de ab -
sor ven te da po lu i ção pro du zi da no Pri me i ro Mun do.

Na ver da de, de ve mos exi gir a re du ção da eli mi -
na ção de car bo no nos pa í ses de sen vol vi dos, que
pro vo ca al te ra ções cli má ti cas, e não en tre gar o ter ri -
tó rio na ci o nal à po lí ti ca am bi en tal des ses pa í ses.

Peço a aten ção das Li de ran ças des ta Casa, jun -
to ao Pre si den te da Re pú bli ca, para uma me lhor dis -
cus são da ques tão do aque ci men to glo bal, tra zen do
a pro pos ta do Co na ma ao Le gis la ti vo na for ma de
pro je to de lei, de modo que pos sa mos es tu dar me i os
de tra zer van ta gens es tru tu ra is à nos sa eco no mia e
não o sim ples pa ga men to em di nhe i ro, que re tor na no 
dia se guin te, na for ma de ju ros ou re mes sa de lu cros.

Sr. Pre si den te, essa con ver sa de que que rem
des ma tar a Ama zô nia não é ver da de i ra, pois 75% da
Ama zô nia já são com pos tos de re ser va flo res tal, de
re ser vas in dí ge nas e de vá ri os ou tros ti pos de re ser -
vas, in clu si ve área de vo lu ta. O que se dis cu te é o fato
de 25% da Ama zô nia es ta rem nas mãos de pro pri e tá -
ri os par ti cu la res e o des ma ta men to de 50% des sa
área, algo já con tem pla do pelo Có di go Flo res tal e
ace i to no pa re cer da Co mis são que es tu dou a me di da 
pro vi só ria.

Exis te um exa ge ro da par te de al guns in te res sa -
dos. Há uma meia dú zia de pes so as que têm in te res -
se em ser sub ser vi en tes ao G-7, em de tri men to do
povo que quer pro du zir, que quer tra ba lhar. Isso tem
que ser es cla re ci do.

Às ve zes, as pes so as fi cam mal in for ma das por
pre gui ça ou por não que re rem se apro fun dar no as -
sun to. A im pren sa tem di vul ga do o as sun to er ro ne a -
men te. Inclu si ve, o pró prio Jor nal do Se na do pu bli cou 
ma té ria sem ter lido so bre o as sun to, re pe tin do o que
di zem os in te res sa dos em en tre gar o País.

La men ta vel men te, o nos so Mi nis té rio do Meio
Ambi en te está cla ra men te a ser vi ço dos in te res ses
dos gran des pa í ses nes sa ques tão do Có di go Flo res -
tal. Pre ci sa mos dis cu tir o as sun to.

Sr. Pre si den te, no pró xi mo dia 6, em Ron dô nia,
o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rá um en con tro para de -
ba ter o as sun to, para que ele não fi que res tri to ao in -
te res se dos Pro cu ra do res de São Pa u lo. Esse as sun -
to já in te res sa a vá ri os seg men tos. O en con tro se
dará em Gu a ja rá-Mirim, Mu ni cí pio de Ron dô nia onde
90% das ter ras são re ser vas e onde – en ten do – de -
vem ser dis cu ti das as ques tões am bi en ta is da Re gião 
Nor te, prin ci pal men te da Ama zô nia e do meu Esta do,
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para que não fi quem ven den do, a cus to zero, a so be -
ra nia do País a gru pos in te res sa dos.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ERNANDES AMORIM.

CÓDIGO FLORESTAL

 PROCURADORES DE SP 
VÊEM IMPERFEIÇÕES EM DOCUMENTO

Encon tro faz crí ti cas a pro pos ta do Co na ma

Mar ce lo Le i te
Edi tor de Ciên cia

A re for ma do Có di go Flo res tal con ti nua dan do o que fa lar.
Ontem foi a vez dos pro cu ra do res do Esta do de São Pa u lo, que
lan ça ram um ma ni fes to e cri ti ca ram até mes mo a pro pos ta ela bo ra -
da pelo CONAMA (Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi en te), na qual
en xer gam “im per fe i ções”.

A ma ni fes ta ção se deu numa Jor na da de De fe sa do Có di go
FLo res tal. Era para ser um re pú dio ao re la tó rio do de pu ta do Mo a cir
Mi che let to (PMDB-PR), que pre via re du ção das áre as de re ser va
na Ama zô nia e teve sua apre ci a ção no Con gres so adi a da, há uma
se ma na. Aca bou in clu in do, uma ex pli ci ta ção de di ver gên ci as en tre
os que se uni ram con tra o re la tó rio.

De acor do com o ma ni fes to, o tex to do Co na ma não é um
bom pon to de par ti da. Mes mo ten do re sul ta do de um pro ces so

mais de mo crá ti co de dis cus são, te ria tam bém al guns re tro ces sos.
O ma ni fes to foi as si na do, en tre ou tros, pelo pro cu ra -

dor-geral do Esta do, Már cio So te lo fe lip pe, e pelo se cre tá rio es ta -

du al do Meio Ambi en te, Ri car do Trí po li.
Um dos pon tos cri ti ca dos é a pos si bi li da de aber ta para que

mu ni cí pi os de cla rem toda sua área como de “ex pan são ur ba na”,
ex clu in do-a da ju ris di ção do Có di go Flo res tal. Ou tro pro ble ma le -
van ta do na re u nião é a ex plo ra ção flo res tal de ter ras in dí ge nas.
Embo ra pre ve ja ma ne jo sus ten tá vel, re pre sen ta ria um re tro ces so
em re la ção à pre ser va ção per ma nen te hoje em vi gor.

O go ver no vai edi tar a pro pos ta do Co na ma como me di da
pro vi só ria, re a fir mou on tem o mi nis tro José Sar ney Fi lho (Meio

Ambi en te) A me di da que mo di fi cou o có di go ex pi ra sex ta-feira.

Sar ney Fi lho dis se que téc ni cos le gis la ti vos ad ver ti ram o go -
ver no de que a co mis são mis ta que apro vou o re la tó rio Mi che let to
não po de ria ser am pli a da para es tu dar a mes ma ma té ria. Os lí de -
res dos par ti dos na Câ ma ra Fe de ral ha vi am re sol vi do der ru bar o
re la tó rio de Mi che let to e ele var de 14 para 28 o nú me ro de mem -
bros.

Co la bo rou a Su cur sal de Bra sí lia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ernan des
Amo rim, 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 -
sul to o emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy se pre ten -
de usar da pa la vra para fa zer sua co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª tem a pa la vra 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 Car los Pa tro cí nio,
Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi nhei on tem o se guin te
ofí cio aos Sr. Go ver na dor Má rio Co vas e ao Sr. Mi nis -
tro José Ser ra a res pe i to dos epi só di os ocor ri dos no
úl ti mo fi nal de se ma na:

Expres so a V. Exªs a mi nha de sa pro -
va ção pela ma ne i ra se gun do a qual dois
ma ni fes tan tes, o pri me i ro em São Ber nar do
do Cam po e o se gun do, em So ro ca ba, re -
sol ve ram pro tes tar atin gin do-os com um
cabo de ban de i ra e um ovo.

É im por tan te pro cu rar mos com pre en -
der as ra zões da in sa tis fa ção de am bos os
pro ta go nis tas dos pro tes tos, mas que ro re -
gis trar que os atos de vi o lên cia e de des res -
pe i to fí si co aos que re pre sen tam go ver nos
ele i tos pelo povo não cons ti tu em di re triz,
mu i to me nos re co men da ção, do Par ti do dos 
Tra ba lha do res, que re pre sen to no Se na do
Fe de ral. Não se sabe até o mo men to quem
te ria sido o au tor do fe ri men to no Go ver na -
dor. Ede Pa ra í so, de 27 anos, da União So -
ro ca ba na de Estu dan tes, ves ti bu lan do que
está de sem pre ga do, as su miu a res pon sa bi -
li da de pela ofen sa ao Mi nis tro da Sa ú de.
Ele se deu con ta da im pro pri e da de de seu
ato, di zen do que não o re pe ti ria. Afir mou,
en tre tan to, que se tra ta va de um pro tes to
con tra a po lí ti ca go ver na men tal. Fi li a do ao
PT, es cla re ceu que não re ce beu qual quer
ori en ta ção do par ti do para aque la ação.

Por ou tro lado, gos ta ria de trans mi tir
ao Go ver na dor Má rio Co vas o sen ti men to
de tan tas en ti da des que me pro cu ra ram nos 
úl ti mos dias, como a Cen tral Úni ca dos Tra -
ba lha do res, a Cen tral de Mo vi men tos Po pu -
la res, o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru -
ra is Sem Ter ra, a Co or de na ção Na ci o nal de
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Asso ci a ções de Mo ra dia, a União Na ci o nal
dos Estu dan tes, a União Bra si le i ra de Estu -
dan tes Se cun da ris tas, as Pas to ra is So ci a is
da CNBB, o Mo vi men to Evan gé li co Pro gres -
sis ta, a Co or de na ção Na ci o nal de Enti da des 
Ne gras, a União Bra si le i ra de Mu lhe res,
aque las que re pre sen tam os ser vi do res pú -
bli cos es ta du a is e os apo sen ta dos, a res pe i -
to da for ma com que as au to ri da des res pon -
sá ve is pela Se gu ran ça Pú bli ca re pri mi ram
as ma ni fes ta ções na úl ti ma quin ta-feira, na
Ave ni da Pa u lis ta, em São Pa u lo, com uma
vi o lên cia in jus ti fi cá vel.

Vi si tei, on tem, no Hos pi tal das Clí ni -
cas, o fo tó gra fo Ales san dro Wag ner Oli ve i ra 
Sil ve i ra, do jor nal Ago ra São Pa u lo, que
hoje está sen do sub me ti do a uma ope ra ção
bas tan te sé ria em seu olho [a car ta é da ta da 
de on tem; por tan to, a ope ra ção se deu on -
tem]. Des cre veu-me como um sol da do da
PM apon tou uma arma para o seu ros to,
atin gin do-o com uma bala de bor ra cha jus -
ta men te jun to à sua vis ta, com a qual ain da
ti nha ca pa ci da de de en xer gar [in fe liz men te,
Ales san dro já ha via so fri do um ou tro aci den -
te há anos; por isso, ti nha uma vis ta pre ju di -
ca da, e essa bala de bor ra cha atin giu a ou -
tra vis ta]. Ales san dro diz ter fi ca do im pres si -
o na do com a ra pi dez com que o co man do
po li ci al pas sou da fase de “diá lo go” com os
ma ni fes tan tes, para que li be ras sem uma
pis ta da ave ni da, para o lan ça men to de
bom bas e ti ros: um in ter va lo de ape nas três
mi nu tos. O pro ce di men to con tras ta com o
tra ta men to que tem sido dado pe las mes -
mas au to ri da des aos ma ni fes tan tes por oca -
sião das co me mo ra ções de tor ci das de fu te -
bol ou das me mo rá ve is ma ni fes ta ções cí vi -
cas pe las “Di re tas Já” ou “Por Éti ca na Po lí -
ti ca”.

Na úl ti ma sex ta-feira, jun ta men te com
os pre si den tes das en ti da des re pre sen ta ti -
vas do fun ci o na lis mo es ta du al, con ver sa -
mos com o Se cre tá rio do Go ver no, Pro fes -
sor Anto nio Iná cio Anga ri ta da Sil va, a res -
pe i to da im por tân cia de ha ver um en ten di -
men to com os ser vi do res es ta du a is. O Pro -
fes sor Anga ri ta, que re por ta ria ao Go ver na -
dor o que foi ex pres so por to dos, fi cou de
res pon der à Pre si den te da Ape o esp, Ma ria
Isa bel No ro nha, a res pe i to dos es tu dos que

o Go ver no Esta du al está re a li zan do com
vis tas à po lí ti ca de re mu ne ra ção dos ser vi -
do res, face as li mi ta ções or ça men tá ri as e
da le gis la ção de res pon sa bi li da de fis cal. Fiz
o ape lo ao Se cre tá rio para que uma res pos -
ta pos sa ser dada nes ta se ma na.

Gos ta ria de trans mi tir a so li ci ta ção das 
en ti da des aci ma no mi na das que de se jam
uma au diên cia com o Go ver na dor o mais
bre ve pos sí vel!

Assi no a car ta.
Assim, Sr. Pre si den te, aqui está ex pres so que

não es tou de acor do com ma ni fes ta ções de vi o lên cia
fí si ca con tra au to ri da des go ver na men ta is ele i tas di re -
ta men te. Entre tan to, é im por tan te que o Go ver na dor
Má rio Co vas e o Mi nis tro José Ser ra com pre en dam
que há ra zões pro fun das que le vam à in sa tis fa ção de
mu i tos seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.

No Esta do de São Pa u lo, a re co men da ção é de
que as ma ni fes ta ções de pro tes to se fa çam sem pre
de ma ne i ra pa cí fi ca. Mas não é jus ti fi cá vel a vi o lên cia
que aca bou fe rin do 38 pes so as; en tre eles, ha via al -
guns ma ni fes tan tes, jor na lis tas e até mes mo po li ci a is
mi li ta res.

Te nho co nhe ci men to, Sr. Pre si den te, de que os
mem bros da Po lí cia Mi li tar que re ce be ram or dem
para re pri mir os ma ni fes tan tes sen ti ram-se mu i to
cons tran gi dos com aque la ação. Qu an do se tra ta de
co me mo ra ção de tor ci das, de ale gre con fra ter ni za -
ção na Ave ni da Pa u lis ta pela vi tó ria de ti mes como o
Pal me i ras, o São Pa u lo ou o Co rínt hi ans, a ati tu de do
Go ver no não é a de re pri mir as ma ni fes ta ções, como
acon te ceu na úl ti ma quin ta-feira.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra, por
cin co mi nu tos, à emi nen te Se na do ra Ma ria do Car mo.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 17 des te mês, a
TV Ata la ia, ins ta la da em Ser gi pe, meu Esta do, com -
ple tou 25 anos de exis tên cia. Eu não po de ria de i xar
de fa zer re fe rên cia a essa data, pois se tra ta de uma
em pre sa pi o ne i ra em trans mis são te le vi si va no Nor -
des te bra si le i ro.

Em 1975, a TV Ata la ia foi a se gun da es ta ção de
TV a efe tu ar trans mis são co lo ri da no Nor des te. Essa
es ta ção pos si bi li tou aos te les pec ta do res ser gi pa nos
mais uma op ção diá ria em en tre te ni men to, in for ma -
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ção e cul tu ra. Abriu tam bém mu i tas fren tes de tra ba -
lho. Não são pou cos os fun ci o ná ri os, que ain da em
ati vi da de na TV Ata la ia, acom pa nha ram a sua ins ta -
la ção.

Hoje, a TV Ata la ia goza de gran de au diên cia em 
todo o Esta do de Ser gi pe. Sua pro gra ma ção é avan -
ça da e tem como pon to for te o te le jor na lis mo, que,
com a ex pe riên cia de pro fis si o na is com pe ten tes, traz
duas ho ras diá ri as de in for ma ção. A TV Ata la ia já faz
par te do co ti di a no de to dos os ser gi pa nos. Com equi -
pa men tos de úl ti ma ge ra ção, é ob je to de au diên cia
em to dos os rin cões do Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há
dú vi da da im por tân cia des sa es ta ção de TV para o
de sen vol vi men to do Esta do de Ser gi pe. Por isso,
que ro nes te mo men to de i xar re gis tra do nos Ana is
des ta Casa a nos sa ho me na gem à TV Ata la ia e a
todo o seu cor po de fun ci o ná ri os por es ses 25 anos
de re le van tes ser vi ços pres ta dos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Excep ci o nal men te, con ce do a pa la vra, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, ao Se na dor Pa u lo Har tung, que
dis põe de cin co mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Estou
ex cep ci o nal men te ins cri to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Isso
por que os três ora do res ins cri tos na for ma re gi men tal
já usa ram da pa la vra.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. 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, como Lí der do
PPS no Se na do, ve nho ma ni fes tar o meu re pú dio e o
da di re ção na ci o nal do meu Par ti do ao as sas si na to, a
san gue frio, do nos so com pa nhe i ro Cló vis Pe re i ra
Fer nan des, ocor ri do no úl ti mo sá ba do, no Mu ni cí pio
go i a no de Ci da de Oci den tal.

Era uma tar de de sá ba do, por vol ta das 18h30.
Cló vis che ga ra de um pas se io com a mu lher, San dra
Fer re i ra Cos ta, e os dois fi lhos. De i xou-os em casa e
foi guar dar o seu au to mó vel na ga ra gem. Qu an do re -
tor na va, já na por ta de casa, foi atin gi do com um tiro
no tó rax por um ho mem en ca pu za do, ar ma do de re -
vól ver. So cor ri do pela mu lher, ele já che gou sem vida
ao pron to-socorro da ci da de. Cló vis foi en ter ra do no
úl ti mo do min go.

Pe que no co mer ci an te, lí der co mu ni tá rio, o com -
pa nhe i ro, aos 30 anos de ida de, pre pa ra va-se para
dis pu tar a pró xi ma ele i ção mu ni ci pal para ve re a dor

ou vi ce-prefeito, numa co li ga ção na Ci da de Oci den -
tal.

A Po lí cia de Go iás tra ba lha com a hi pó te se de
cri me po lí ti co. Qu e ro re gis trar ser ab sur do que cri mes 
des sa na tu re za con ti nu em acon te cen do no nos so
País – e não são pou cos, Sr. Pre si den te. Isso é si nal
de que ain da es ta mos mu i to dis tan tes de um am bi en -
te sa u dá vel e de con so li da ção da nos sa de mo cra cia,
in clu si ve que per ce ba e va lo ri ze as Opo si ções, que
cum prem um pa pel es sen ci al na vida de mo crá ti ca de
um País, de um Esta do Fe de ra do ou de um Mu ni cí -
pio, por me nor que seja. 

No ano pas sa do, foi as sas si na do o Se cre tá rio
do PPS des sa mes ma ci da de, Jor ge Gu er re i ro, e, no
iní cio des te ano, ma ta ram, em Águas Lin das, um mi li -
tan te do PT, João Elí sio. Por tan to, esse é o ter ce i ro
as sas si na to de po lí ti cos de Opo si ção, de Esquer da,
no Entor no da Ca pi tal Fe de ral. Tra ta va-se de lí de res
co mu ni tá ri os com gran de ca pa ci da de de mo bi li za ção
po pu lar, que mor re ram em cir cuns tân ci as ao mes mo
tem po es tra nhas e re pug nan tes. 

Qu e ro exi gir, em nome do nos so Par ti do, o PPS, 
que a po lí cia de Go iás tra ba lhe e elu ci de, o mais ra pi -
da men te pos sí vel, esse cri me vi o len to e atroz. Isso
man cha, se gu ra men te, a ima gem da de mo cra cia no
nos so País, como tan tos ou tros cri mes po lí ti cos que
ocor rem no ter ri tó rio na ci o nal. 

Obser vo, Sr. Pre si den te, com uma pon ta de sa -
tis fa ção, que o Go ver no Fe de ral pre pa ra um Pla no
Na ci o nal de Se gu ran ça. Acho que ele vem tar de, mas 
é me lhor que ve nha. Espe ro, sin ce ra men te – e o digo
em meu nome, em nome dos de ma is Par ti dos e do
povo bra si le i ro –, que não se tra te de mais um pla no
bo ni to, com bom tex to, mas com pou co con te ú do e
re sul ta dos pí fi os.

Já é po si ti vo que o Go ver no en ten da que não
pode dar de om bros para a ques tão da se gu ran ça pú -
bli ca do nos so País, que não pode sim ples men te em -
pur rar esse pro ble ma para os Esta dos Fe de ra dos,
por que es ses cri mes têm co ne xão quan do são po lí ti -
cos, quan do es tão li ga dos ao cri me or ga ni za do, ao
cri me de man do, ao nar co trá fi co e as sim por di an te.
No en tan to, es pe ra mos mais do que um pla no, es pe -
ra mos uma for ça-tarefa que una a Po lí cia Fe de ral, o
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, o Ban co Cen tral e a Re ce i -
ta Fe de ral, para que pos sam que brar si gi los ban cá ri -
os, ve ri fi car a evo lu ção pa tri mo ni al de fi gu ras no tó ri as 
do cri me em nos so País, e es pe ra mos que o Go ver no
pos sa agir em re la ção a isso, tra zen do se gu ran ça
para a po pu la ção e afir man do as nos sas ins ti tu i ções.
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Fica, pois, Sr. Pre si den te, este rá pi do re gis tro –
en gas ga do e cha te a dís si mo, é cla ro – do as sas si na to 
do com pa nhe i ro Cló vis, em re la ção ao qual peço pro -
vi dên ci as à po lí cia go i a na. Ao mes mo tem po, es pe ro
que esse Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça não seja mais 
um Bra sil Empre en de dor, lan ça do com pom pa e cir -
cuns tân cia, e do qual, hoje, nem ou vi mos fa lar. Era
um pro gra ma que ti nha o in te res se de ba i xar as ta xas
de ju ros, aten der o pe que no e o mi cro em pre sá rio e
de sen vol ver uma área que ge ras se em pre go, es pe -
ran ça, se gu ran ça e que trou xes se fe li ci da de ao nos so 
povo.

Era esta a co mu ni ca ção que que ria fa zer, Sr.
Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, 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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Va mos fa zer a Ordem do Dia e de po is V. Exª
fa la rá. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Se -
rei rá pi do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Como
Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a TV
Cen tro Amé ri ca de Cu i a bá, afi li a da da Rede Glo bo
em Mato Gros so, di vul gou on tem à no i te, no te le jor nal 
MT-TV, uma re por ta gem-denúncia da ma i or gra vi da -
de, da qual me sin to na obri ga ção de dar co nhe ci -
men to a V. Exªs.

De acor do com a TV Cen tro Amé ri ca, fun ci o ná -
ri os do Iba ma es tão exi gin do pro pi na dos ma de i re i ros
do Esta do para li be rar gui as de ATFPs, que são as
au to ri za ções para o trans por te de ma de i ra. Se gun do
vá ri os ma de i re i ros en tre vis ta dos pelo re pór ter nos
Mu ni cí pi os de Gu a ran tã do Nor te e Ma tu pá – no Nor -
tão do Esta do –, a cor rup ção cor re sol ta en tre os fis -
ca is do Iba ma na re gião e na pró pria Su pe rin ten dên -
cia do ór gão, em Cu i a bá.

A de nún cia é cla ra: os fis ca is exi gi ri am pro pi na
para li be rar gui as de trans por tes e li cen ci a men to de
ati vi da de flo res tal. Se gun do os ma de i re i ros, o es que -
ma está tão ins ti tu ci o na li za do que ha ve ria até uma ta -
be la de pre ços. Um ma de i re i ro che gou a de cla rar, no

ví deo trans mi ti do pela TV, que o pre ço é de R$1,00
por me tro cú bi co. Se gun do a re por ta gem, há gui as de 
até 3.500 me tros cú bi cos de ma de i ra, o que sig ni fi ca
que a pro pi na, nes se caso, se ria de R$3.500,00. 

Os de nun ci an tes fo ram além: in for ma ram que a
prá ti ca de pro pi na é co mum na pró pria Su pe rin ten -
dên cia do Iba ma, em Cu i a bá. Dis se ram que em cada
se tor é pre ci so de i xar a cha ma da “CPF”– que são as
ini ci a is de “co mis são por fora”.

O in ter ven tor do ór gão em Mato Gros so foi es -
cu ta do pela re por ta gem e dis se que não po de ria to -
mar pro vi dên ci as por que as de nún ci as eram anô ni -
mas. Ori en tou ain da os ma de i re i ros a con se gui rem
“pro vas”, como “es cu ta te le fô ni ca”, para que ele pu -
des se pu nir even tu a is cul pa dos. 

Ora, se nho res, a ati tu de do in ter ven tor do Iba ma 
di an te des se pro ble ma é pre o cu pan te. Há mu i to que
a Su pe rin ten dên cia do Iba ma em Mato Gros so vem
sen do usa da por fun ci o ná ri os ines cru pu lo sos para
sa que ar as re ser vas na tu ra is do Esta do. Nes te Go -
ver no, já foi no me a do um su pe rin ten den te sé rio para
co lo car or dem na casa e ex pur gar os cor rup tos, mas
a má fia do Iba ma em Mato Gros so re a giu com fú ria e
con se guiu ven cê-lo me ses atrás, quan do o Iba ma en -
vi ou um in ter ven tor para, mais uma vez, ten tar co lo -
car or dem na casa. Mas pa re ce que fi cou pior.

O que mais pre o cu pa nes sa re por ta gem da TV
Cen tro Amé ri ca não é a de nún cia de exis tên cia de
mais esse es que ma de pro pi na, mas sim a ati tu de do
in ter ven tor di an te da de nún cia. Em vez de in ves ti gar
o caso, acu sou os ma de i re i ros de es ta rem fa zen do
de nún ci as anô ni mas. Pior, in ci tou-os a co me ter um
cri me, o de gram pe ar te le fo nes. 

A TV Cen tro Amé ri ca con clui a re por ta gem com
um re ca do ao in ter ven tor do Iba ma: “Qu e re mos in for -
mar que a prá ti ca de que bra de si gi lo te le fô ni co é um
cri me...”

Eu só es pe ro que essa es tra nha do ci li da de do
in ter ven tor do Iba ma não seja um in dí cio de que a
má fia to mou con ta de vez da Su pe rin ten dên cia do ór -
gão em Mato Gros so, ou de fal ta de co ra gem para en -
fren tar a má fia, para que não acon te ça com ele o que
acon te ceu com seu an te ces sor, que ten tou en fren -
tá-la.

Encer ro esta co mu ni ca ção fa zen do um ape lo ao 
Mi nis tro do Meio Ambi en te, De pu ta do José Sar ney
Fi lho, para que ve ri fi que com ur gên cia o que está
acon te cen do no Iba ma de Mato Gros so. Por que ta -
ma nha con des cen dên cia com a má fia que há mu i to
tran si ta por aque le ór gão?

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti -

tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215, I, a, e
216, am bos do Re gi men to Inter no, se jam pres ta das
pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções in for ma ções re fe ren tes à trans fe rên -
cia, da TV Man che te para a TV Ôme ga, da con ces são 
para ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens nas ci da des do Rio de Ja ne i ro/RJ, Belo Ho ri -
zon te/MG Re ci de/PE, For ta le za/CE e São Pa u lo/SP,
bem como, nos ter mos do art. 217 do Re gi men to
Inter no, se jam en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có -
pi as do con tra to res pec ti vo.

Jus ti fi ca ção

Por meio do De cre to s/n, de 14 de maio de
1999, a con ces são para ex plo ra ção de ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens ori gi nal men te ou tor ga -
da às TV Man che te foi trans fe ri da para a TV Ôme ga
Ltda., que pas sou a ser a de ten to ra do di re i to de ex -
plo rar ser vi ço de te le vi são aber ta nas ci da des do Rio
de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te, Re ci fe, For ta le za e São
Pa u lo.

O con tra to en tre as duas em pre sas, re sul tan te
de ne ge o ci a ções pa tro ci na das pelo Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, diz, tex tu tal men te, em sua cláu su la
ter ce i ra, cons ti tu ir res pon sa bi li da des da Ôme ga a li -
qui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man che te:

- re co lhi men to das par ce las das con tri bu i ções
pa ra fis ca is de vi das ao INSS e do FGTS de vi do à Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral;

- efe tu ar, por con ta e or dem da TV Man che te, o
pa ga men to dos sa lá ri os em atra so re la ti vos aos fun ci -
o ná ri os da que la em pre sa.

Não é o que vem ocor ren do, na prá ti ca. Até o
mo men to, a TV Ôme ga pa gou ape nas até a sex ta
par ce la das doze pro me ti das por con ta de sa lá ri os
atra sa dos (data do úl ti mo pa ga men to: 28-10) e hon -
rou ape nas as duas pri me i ras par ce las da dí vi da com
o INSS. Não hou ve qual quer acer to quan to à dí vi da
da TV Man che te com o FGTS, nem há re gis tro de
qual quer de pó si to no Fun do, des de a as si na tu ra do
acor do em maio de 1999.

Por en ten der mos que a trans fe rên cia da ou tor -
ga só te nha sido con cre ti za da na pre sun ção do cum -

pri men to das con di ções acor da das, aguar da mos um
po si ci o na men to do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções so -
bre a ques tão.

Con si de ra mos que as pen dên ci as ju rí di cas e
tra ba lhis tas que en vol vem este caso têm re fle xos di -
re tos so bre o tipo de te le vi são que a TV Ôme ga se
pro põe a ofe re cer à so ci e da de bra si le i ra. Nes se sen -
ti do, o Con gres so Na ci o nal não pode se fur tar a in ter -
me di ar uma so lu ção a con ten to para o caso.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. –  Ge -
ral do Cân di do. 

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 285, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons -

ti tu i ção Fe de ral e do in ci so I do art. 215 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam pres ta dos pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis -
té rio da Fa zen da, os da dos re la ti vos aos in cen ti vos e
be ne fí ci os fis ca is de toda na tu re za, agre ga dos por
tipo da re ce i ta (na tu re za tri bu tá ria) e por Uni da de da
Fe de ra ção, re la ti vos aos exer cí ci os de 1996 a 1999.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000, – Se na -
dor Pa u lo Sou to

(Á Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa
para de ci são, nos ter mos 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 e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 286, 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 514, de 2000, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sobe a Men sa -
gem nº 109, de 2000, a fim de que ma té ria cons te da
or dem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra tiv ca or di ná -
ria.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. – 
José Sar ney – Edi son Lo bão – Bel lo Par ga.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Apro va do o re que ri men to, a men sa gem
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) – Pas sa– se à 
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ORDEM DO DIA

Item 1: 
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 57, de 1995, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que al te -
ra dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos aos
li mi tes má xi mos de ida de para a no me a ção
de ma gis tra dos e mi nis tros de tri bu na is e
para a apo sen ta do ria com pul só ria do ser vi -
dor pú bli co em ge ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de
1996, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ney Su as su -
na.

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.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

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 Ca sil do Mal da ner,
para dis cu tir.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, a pro pos ta do emi nen te Se na dor
Pe dro Si mon, que teve como Re la tor o Se na dor Ney
Su as su na, na ver da de me re ce des ta que es pe ci al, já
que essa ma té ria tem sido co men ta da há tem pos no
Bra sil. A pro pos ta ofe re ce, àque les que es te jam na
vida pú bli ca, con di ções de nela con ti nu ar por mais
tem po. Con for me a le gis la ção atu al, ao che gar aos 70 
anos, o pro fes sor, o ma gis tra do, o mi li tar, ou qual quer
ou tro ser vi dor pú bli co é obri ga do a ir para a ina ti vi da -
de. De acor do com essa pro pos ta, quem qui ser con ti -
nu ar ain da ser vin do, quer na ma gis tra tu ra, quer no
ma gis té rio, quer no ser vi ço mi li tar, quer no ser vi ço pú -
bli co fe de ral – e aí, por ex ten são, po de rá ser adap ta -
da aos ser vi do res es ta du a is e mu ni ci a is –, po de rá fa -
zê-lo até com ple tar 75 anos. 

Há quem ar gu men te que, com a com pul só ria
aos 70 anos, ha ve rá mais mer ca do para os mais jo -
vens. Qu an to a isso, não há dú vi da. Mas, por ou tro
lado, se con si de rar mos o au men to da ex pec ta ti va de
vida, que se ve ri fi ca não só no Bra sil como no mun do
todo, gra ças aos avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos,
ve re mos que é ple na men te viá vel e mu i to bem-vindo
que pro fis si o na is que i ram ofe re cer por mais um pe -
río do sua con tri bu i ção. Des sa for ma, Sr. Pre si den te,
nós, bra si le i ros, po de re mos con tar com a par ti ci pa -

ção de ca be ças im por tan tes – pro fes so res, ma gis tra -
dos, ser vi do res pú bli cos –, que, pela sua ex pe riên cia, 
pelo seu co nhe ci men to, ha ve rão de con ti nu ar a aju -
dar o nos so País. 

Há ain da um ou tro as pec to a ser con si de ra do:
as res tri ções que a Pre vi dên cia so fre hoje. Uma vez
apro va da a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon, em
vez de pa gar a duas pes so as, ou seja, ao apo sen ta do 
e ao ser vi dor que ocu pa o seu lu gar, pa ga ria ape nas a 
uma. Assim sen do, a Pre vi dên cia te ria con di ções de
fa zer uma cer ta eco no mia du ran te um cer to tem po. 

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, en ten do ser
mu i to boa a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon na
me di da em que fa cul ta às pes so as a pos si bi li da de de
con tri bu í rem por mais cin co anos. Para aque las que
não qui se rem, não há pro ble ma. Che ga do seu tem po, 
po dem pe gar o cha péu e ir para casa. 

Acre di to ser esse de ba te mu i to im por tan te para
o Bra sil. Por isso, cum pri men to o no bre Se na dor Pe -
dro Si mon pela ini ci a ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção n.º 57, de 1995. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Se gun do dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 67, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, que al te ra o Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar -
ti gos que cri am o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za, ten do

Pa re cer sob nº 473, 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 Lú cio Alcân ta ra, ofe re -
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são.(Pa u sa.)
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 Se na dor Edu ar do Su -
plicy, para dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
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te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Srªs e Srs.
Se na do res, qui sé ra mos que a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção que V. Exª apre sen tou no ano pas sa do
para cons ti tu ir um Fun do de Com ba te à Po bre za, e
que foi ob je to tam bém de ou tra ini ci a ti va por par te da
Co mis são Mis ta que ana li sou as ca u sas da po bre za e 
as pro po si ções para er ra di car a po bre za no País, pu -
des se hoje ser ob je to de um con sen so no Con gres so
Na ci o nal e aqui no Se na do, so bre tu do. 

Entre tan to, o que sen ti mos é que o Pa lá cio do
Pla nal to ori en tou o Re la tor, Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
no sen ti do de não aca tar pro po si ções que ha vi am
sido aca ta das pelo Re la tor na Co mis são Mis ta de
Com ba te à Po bre za, De pu ta do Ro bert Brant, e que
vi sa vam tor nar o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da 
Po bre za mais sen sa to, ra ci o nal e efi caz na sua ação
em re la ção ao ob je ti vo para o qual se apre sen ta. Ou
seja, fa zer com que as pes so as no Bra sil pos sam vi -
ver com dig ni da de, e que pos sa ha ver ações efe ti vas
no sen ti do de dar dig ni da de a to dos os bra si le i ros.

O re la tó rio do Se na dor Lú cio Alcân ta ra des con -
si de rou al guns as pec tos fun da men ta is, como a ini ci a -
ti va da Se na do ra Ma ri na Sil va de pro por a cons ti tu i -
ção de um Con se lho Na ci o nal de So li da ri e da de pa ri -
tá rio, com doze mem bros, que po de ri am ser de sig na -
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca le van do em con si -
de ra ção pelo me nos seis re pre sen tan tes da so ci e da -
de ci vil.

Impor tan te tam bém, ava lio, é a pro po si ção que
fi ze mos no sen ti do de que pelo me nos três quar tos
dos re cur sos do Fun do pu des sem ser des ti na dos di -
re ta men te às fa mí li as cuja ren da es ti ves se aba i xo do
ní vel con si de ra do de po bre za. 

Ava li a mos que, na for ma como está, o Fun do de 
Com ba te à Po bre za aca ba rá ge ran do re cur sos que
po de rão ser, de al gu ma ma ne i ra, des ti na dos a cer tas
ações de na tu re za so ci al. Des sa for ma, é pos sí vel –
como al guns Se na do res, in clu si ve o Se na dor Pa u lo
Sou to, co men ta ram co mi go – que, com a cons ti tu i ção 
des se Fun do, o Go ver no sim ples men te co lo que re -
cur sos do Fun do em pro gra mas de ações já exis ten -
tes e re ti re os re cur sos do Orça men to que já es ta vam
des ti na dos para es sas fi na li da des. Assim, va mos ter
um efe i to ín fi mo e mu i to aquém do que se ria a in ten -
ção ex pres sa tan to pelo Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, quan do fez a pro po si ção, quan to pela Co -
mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za, quan do ela bo -
rou essa pro pos ta. Assim, ain da há tem po para que o
Se na dor Lú cio Alcân ta ra e o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, que hoje es te ve mu i to aten to ao
que se pas sa no Se na do, pos sam re fle tir.

Se na do ra He lo i sa He le na, hoje, na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, ti ve mos uma de mons tra -
ção de que o Pre si den te da Re pú bli ca pres ta aten -
ção, pelo me nos em al guns mo men tos, ao que se
pas sa aqui no Se na do. Tan to é que, du ran te a vo ta -
ção do pro je to de lei de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias, sou be mos – e in cluo o pró prio Se na dor Álva ro
Dias – que o Pre si den te es ta va mu i to pre o cu pa do
com o que se dis cu te e vai vo tar no Se na do, a pon to
de ter te le fo na do para al guns Se na do res, pro cu ran do 
con ven cê-los, per su a di-los a vo tar, in fe liz men te, con -
tra ri a men te ao pro je to do Se na dor Álva ro Dias. Se
Sua Exce lên cia es te ve aten to a pon to de di a lo gar
com os Se na do res logo an tes da vo ta ção, quem sabe 
o Pre si den te da Re pú bli ca, Se na dor Álva ro Dias,
tam bém es ta rá aten to à dis cus são do pro je to que cria
o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.
Quem sabe o Pre si den te di a lo ga rá co nos co so bre a
me lhor so lu ção. Quem sabe Sua Exce lên cia está ou -
vin do os ar gu men tos que aqui es ta mos apre sen tan -
do, no sen ti do de tor nar mais efi caz a des ti na ção des -
se fun do, para que che gue di re ta men te às pes so as
e/ou fa mí li as cuja ren da não al can ce pelo me nos
meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta, ou que te nham cri an -
ças em ida de es co lar, até 14 ou 16 anos. Por tan to, é
ne ces sá rio que se es ta be le ça uma ma i or ra ci o na li da -
de. De ou tra for ma, temo que re cur sos des ti na dos às
ações so ci a is se jam re ti ra dos do Orça men to, como,
aliás, ocor reu na se ma na pas sa da, quan do o Po der
Exe cu ti vo re sol veu fa zer cor tes sig ni fi ca ti vos no
Orça men to da União para o ano 2000.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ama nhã
con ti nu a re mos o de ba te des ta ma té ria; ou seja, te -
mos ain da mais um dia de dis cus são, quan do es pe ra -
mos ter a pos si bi li da de de per su a dir o nos so que ri do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra a mo di fi car as ati tu des no
âm bi to do Go ver no.

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

lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil -
do Mal da ner, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres co le gas, esta ma té ria vem sen do dis cu ti da
já há al gum tem po. V. Exª, Sr. Pre si den te, apre sen tou
a pro pos ta de cri a ção de um fun do para com ba ter e
er ra di car a po bre za. Para re la tá-la, foi de sig na do o
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que a to dos tem sen si bi li za -
do pelo cu i da do com que vem tra tan do a ma té ria. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nes te mo -
men to, sem en trar nos de ta lhes da for ma como es ses 
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re cur sos des ti na dos a mi ni mi zar a po bre za no Bra sil
che ga rão aos que dele mais pre ci sam, que ro dis cu tir
como se evi tar o pa ter na lis mo.

Embo ra seja ne ces sá rio al gum res guar do, se
hou ver cen tra li za ção no mo men to de apli ca ção des -
ses re cur sos, to dos que qui se rem par ti ci par des se
bolo te rão de vir ao Go ver no Fe de ral ou en trar na fila
ou de pen der de vá ri os ou tros fa to res, e é cla ro que
essa não é a me lhor ma ne i ra. Espe ro que a dis tri bu i -
ção des ses re cur sos ocor ra da me lhor for ma, que
che gue aos que de les re al men te pre ci sam e que os
cri té ri os a se rem ado ta dos se jam os me lho res pos sí -
ve is.

Pen san do des sa for ma, Sr. Pre si den te, Sr
a s
 e

Srs. Se na do res, que ro de i xar cla ro que a pro pos ta é
me re ce do ra de apla u sos, pois pre ten de, de qual quer
modo, que o nos so País seja me nos in jus to. O que
acon te ce no Bra sil é a in jus ti ça na dis tri bu i ção da ren -
da, e a pro pos ta tem o mé ri to jus ta men te de di mi nu ir
essa in jus ti ça. De ve mos in clu si ve bus car al guns ar -
gu men tos, al gu mas ma ne i ras de mi ni mi zar os pro ble -
mas, como o caso a que se re fe riu há pou co o Se na -
dor Pa u lo Har tung, que me re ce toda a nos sa so li da ri -
e da de: os ca sos de vi o lên cia, os as sas si na tos, que
acon te cem no Bra sil em fun ção do ban di tis mo, o que
não po de mos to le rar de for ma al gu ma. 

Mas há uma sé rie de acon te ci men tos que ocor -
rem em fun ção da po bre za, como mos tram os jor na is. 
Em vá ri os lu ga res do Bra sil, é gran de o nú me ro de
mas sa cres, de as sal tos. Então, afo ra os cri mes vi o -
len tos, pra ti ca dos por pro fis si o na is, há mu i tos cri mes
co me ti dos por aque les que não têm o que co mer, que
rou bam por ne ces si da de. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, acre di to
que este pro je to, se for bem apli ca do, irá be ne fi ci ar
gran de par te dos ex clu í dos, dos in jus ti ça dos des te
País, e fará com que te nham con di ções de par ti ci par
da so ci e da de, para que não fi quem nas no i tes, nas
ma dru ga das, mu i tas ve zes usan do de me i os es cu sos 
para so bre vi ver. Aí, sim, te re mos con di ções de ra ci o -
na li zar algo nes te País. Ain da não é a so lu ção, mas é
o iní cio para se en con trar uma sa í da. Para isso é ne -
ces sá rio um fun do cons ti tu ci o nal, que es te ja in se ri do
no Orça men to. Ape sar de ha ver dú vi das quan to à
apli ca ção des ses re cur sos, es pe ra mos que a dis tri bu -
i ção ocor ra da for ma mais jus ta pos sí vel e que se des -
ti ne aos que re al men te pre ci sam ser con tem pla dos.

O pro je to, em sua es sên cia, me re ce os nos sos
apla u sos.

Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le -
na, para dis cu tir a ma té ria.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, para fa lar do com ba te à
po bre za no Bra sil se ria ne ces sá ria uma ou tra eli te po -
lí ti ca e eco nô mi ca. Di an te do qua dro de mi sé ria, hu -
mi lha ção, so fri men to e de sem pre go que se apre sen -
ta, fa lar de com ba te à po bre za num país que com pro -
me te qua se 40% do seu PIB e qua se a me ta de de seu 
Orça men to para pa gar ju ros e ser vi ços da dí vi da, fo -
men tan do a or gia fi nan ce i ra in ter na ci o nal, é algo, evi -
den te men te, que não pode ser sé rio. De i xam-nos
pro fun da men te in dig na dos o qua dro de mi sé ria e de
hu mi lha ção de mu i tos e o dis cur so de ma gó gi co de al -
guns pou cos, es pa lha dos pe las ins ti tu i ções, por que
sa be mos que isso pode ser di fe ren te, por que exis te
um pro je to al ter na ti vo para ga ran tir o de sen vol vi men -
to eco nô mi co, a di na mi za ção da eco no mia, a ge ra ção 
de em pre go e ren da e para mi ni mi zar os efe i tos per -
ver sos da po bre za. 

É evi den te que isso fica para um ou tro país, em
que o co man do po lí ti co e eco nô mi co não se ajo e lhe
co var de men te di an te do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal, em que o Con gres so Na ci o nal cum pra suas sim -
pló ri as obri ga ções cons ti tu ci o na is e im pe ça que a so -
be ra nia na ci o nal seja gol pe a da; um país que não te -
nha a ou sa dia de abrir mão de um pa tri mô nio gi gan -
tes co, como a Pe tro bras, ven den do uma par te pre ci o -
sa des sa em pre sa por mí se ros e ri dí cu los R$8 bi -
lhões, os qua is não pa gam se quer um úni co mês de
ju ros e ser vi ços da dí vi da, para fi nan ci ar a agi o ta gem
in ter na ci o nal. 

Como fa lar em Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za – que não che ga a R$4 bi lhões e, por -
tan to, não re pre sen ta nem R$4,00 por mês para cada
fa mí lia mi se rá vel des te País –, com os cor tes que, na
se ma na pas sa da, fo ram fe i tos jus ta men te nos se to -
res es sen ci a is, na que les que de sen vol vem ações
que efe ti va men te po de ri am mi ni mi zar os efe i tos da
po bre za? 

Mais de R$800 mi lhões ar ran ca dos co var de -
men te da sa ú de; mais de R$120 mi lhões ar ran ca dos
da edu ca ção; mais de R$54 mi lhões ar ran ca dos da
re for ma agrá ria, mais de R$300 mi lhões ar ran ca dos
da Pre vi dên cia: efe ti va men te, não exis te o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Fa lar em Fun do
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za é uma men ti ra 
tão mal di ta, é pi sar com tan ta for ça nos co ra ções dos
mi se rá ve is des te País, que de ve ría mos dar-lhe ou tro
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nome, como vá ri as ve zes já su ge ri. Ou in ven ta mos
ou tro nome para esse pro je to, ou cum pri mos nos sa
obri ga ção cons ti tu ci o nal, fa zen do com que as po lí ti -
cas so ci a is fun ci o nem no Bra sil.

Qu an do falo des se va lor – ou da men ti ra, por -
que não são R$4 bi lhões –, sem pre me lem bro de um
mo men to pri mo ro so no Se na do: em pou cos mi nu tos,
Se na dor Pa u lo Har tung, apro va mos uma ope ra ção
de cré di to de R$4 bi lhões, que não po de ri am se quer
ser con ver ti dos em mo e da cor ren te, por tan to não po -
de ri am ser trans for ma dos em real. O ob je ti vo era de i -
xar dó lar em ca i xa, para fi nan ci ar a agi o ta gem in ter -
na ci o nal, a or gia fi nan ce i ra, por tan to, a sub ser viên cia
des ses que fa zem com que o Bra sil se ajo e lhe co var -
de men te pe ran te as gran des na ções. E qual era a
des cul pa? A de que se tra ta va de uma ope ra ção de
cré di to fan tás ti ca, fun da men tal para vi a bi li zar a rede
de pro te ção so ci al, que são jus ta men te aque las
ações e pro gra mas des ti na dos à po pu la ção mais po -
bre e mi se rá vel des te País.

Sr. Pre si den te, Sra s e Srs. Se na do res, efe ti va -
men te, exer ci ta mos ape nas o que nos cabe. É cla ro
que fi ca mos in dig na dos, quan do al guns, ar ro gan te -
men te, es tu fam o pe i to e fa lam em so be ra nia na ci o -
nal por ca u sa de uma ome le te na ca be ça de um Mi -
nis tro; ou fa lam em lei de se gu ran ça na ci o nal, para
evi tar en fren tar con fli to agrá rio, mas não têm a co ra -
gem de se pro nun ci ar, quan do este País, este gi gan -
te, ajo e lha-se, co var de men te, di an te da or gia fi nan -
ce i ra, do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ar ran can do
di nhe i ro, sa que an do os co fres das áre as so ci a is. E
ain da di ze mos que es ta mos cons ti tu in do o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za!

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har -
tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – O tema em pa u ta é o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, a de si -
gual da de so ci al, a ex clu são e a mi sé ria em nos so
País. Por isso, achei por bem usar da pa la vra para di -
vul gar um ex ce len te tra ba lho, do co nhe ci men to de
pou cos, pu bli ca do pelo IBGE mu i to re cen te men te, o
qual tive opor tu ni da de de ler nos úl ti mos dias. 

Tra ta-se da sín te se dos in di ca do res so ci a is do
nos so País, um tra ba lho de fô le go, ba se a do na Pes -
qui sa Na ci o nal por Amos tra gem Do mi ci li ar – Pnad,
que se gu ra men te aju da rá os Par la men ta res in te res -
sa dos na ques tão so ci al bem como as Co mis sões
des ta Casa a dis cu ti rem, com ma i or co nhe ci men to e

pro fun di da de, o dra ma da de si gual da de so ci al em
nos so País – a de si gual da de en tre os que mu i to têm,
que são uma par ce la mu i to in sig ni fi can te da po pu la -
ção, e aque les que nada ou qua se nada têm, que são
mi lha res de bra si le i ros; a de si gual da de en tre bran -
cos, ne gros e par dos; a de si gual da de en tre ho mens e 
mu lhe res; as de si gual da des que afe tam a ju ven tu de
e aque les que pas sa ram dos 60 anos; as de si gual da -
des re gi o na is pro fun das, Sr. Pre si den te. 

A mé dia, no Bra sil, não é boa, em bo ra o seja
para nós, eco no mis tas. Esses nú me ros pre ci sam ser
aber tos, para se co nhe cer a mor ta li da de in fan til em
Ala go as, na ci da de de Vi tó ria, onde moro, no Rio
Gran de do Sul, e as sim por di an te. As di fe ren ças são
mu i to sig ni fi ca ti vas. 

A im pres são que se tem, len do-se cada fo lha ou
grá fi co des se do cu men to – um be lís si mo tra ba lho do
IBGE, cu jos di re to res e téc ni cos que ro pa ra be ni zar –,
é a de que vi a jar pelo Sul, pas sar pelo Su des te e Nor -
des te e che gar ao Nor te do País é se me lhan te a sair
da Eu ro pa e ir para a Índia, em ter mos de in di ca do res
so ci a is.

Des sa for ma, a ta re fa do Par la men to, do Po der
Pú bli co, da so ci e da de ci vil or ga ni za da é mu i to gran -
de, para po der mos en fren tar es ses enor mes pro ble -
mas so ci a is, que nos en ver go nham – ain da vou à tri -
bu na, na tar de de hoje, para fa lar so bre esse tema. E
nos en ver go nham, por que são des pro por ci o na is com
o pa ta mar de de sen vol vi men to eco nô mi co a que o
País che gou, que não nos agra da, é in su fi ci en te, mas
já po de ria ga ran tir um pa drão de vida mu i to me lhor à
po pu la ção bra si le i ra.

Por isso, uso da pa la vra e di vul go esse tra ba lho, 
que, pen so, ser vi rá mu i to à Co mis são de Assun tos
So ci a is – até su gi ro ao seu Pre si den te, Se na dor
Osmar Dias, que ve nha mos a de ba tê-lo – e às ou tras
Co mis sões que cu i dam da área so ci al em nos sa
Casa.

É um qua dro tris te, de so fri men to agu do, do
qual se gu ra men te po lí ti cas com pen sa tó ri as não da -
rão con ta. E a po si ção do PPS, que eu e o Se na dor
Ro ber to Fre i re de cer ta for ma já ex pres sa mos na dis -
cus são des se pro je to, le van do em con ta, vol to a di zer, 
que é im por tan te que o Se na do dis cu ta esse as sun to, 
e mu i to mais im por tan te que o Se na do pos sa se de -
bru çar so bre esse pro ble ma, co nhe cê-lo na sua pro -
fun di da de, no seu dra ma ex pres so, nas pou quís si -
mas ha bi ta ções li ga das à rede de sa ne a men to, co -
nhe cê-la no seu dra ma em re la ção à qua li da de da ha -
bi ta ção das fa mí li as bra si le i ras, e as sim por di an te.
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Essa a co mu ni ca ção que que ria fa zer, Sr. Pre si -
den te, dan do uma con tri bu i ção a mais ao de ba te do
tema e, ao mes mo tem po, di vul gan do um tra ba lho,
que eu te nho cer te za, que os Se na do res que se in te -
res sam pela ques tão so ci al no nos so País po de ri am
se de bru çar e ler. Alguns Se na do res só che ga ram de -
po is do meu pro nun ci a men to, e eu que ria re pe tir o
nome do tra ba lho que o IBGE aca bou de di vul gar:
Sín te se dos Indi ca do res So ci a is do Nos so País. É um 
pas se io, não digo que agra dá vel, um pas se io so fri do,
mas ne ces sá rio para quem tem von ta de de sa cu dir
este País, co lo car como agen da a ques tão so ci al, e
fa zer com que os bra si le i ros pos sam ter uma par te
des se de sen vol vi men to eco nô mi co que o País já al -
can çou. O País – al guém já dis se isso – é mu i to mais
po bre e de si gual do que pou co de sen vol vi do. Essa é
a dura re a li da de. Te nho cer te za que nós va mos ter
que mu dar e aper fe i ço ar a po lí ti ca so ci al for mu la da
para aten der aos po bres, mas que, mu i tas ve zes, pa -
ram nos seg men tos mais abas ta dos da so ci e da de.

Esse é um di ag nós ti co e uma con tri bu i ção im -
por tan te. Se na dor Osmar Dias que se en con tra pre -
sen te, ago ra, que ro su ge rir que os téc ni cos do IBGE
pos sam ex por, na Co mis são de Assun tos So ci a is,
esse im por tan te tra ba lho, que é um mapa da mi sé ria
e da de si gual da de do nos so País, mos tran do bru ta is
di fe ren ças en tre re giões do nos so País e den tro des -
sas pró pri as re giões.

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 Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. 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 na reta fi nal da tra mi ta ção
do pro je to que che gou a em pol gar esta Casa e que foi 
apre sen ta do como Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za. À mar gem des se Fun do, cri ou-se uma
co mis são es pe ci al para de ba ter essa ma té ria.

Está sen do uma ses são mor na e sem gra ça,
mas que, de cer ta for ma, diz o que foi a vo ta ção da
ma té ria. Com todo o res pe i to a V. Exª, que teve um
en tu si as mo tão gran de na cri a ção do pro je to, e à Se -
na do ra Ma ri na Sil va, que con ce beu a cri a ção de uma
co mis são, na qual nós nos mo vi men ta mos tan to, na
ex pec ta ti va de que al gu ma co i sa se ria cri a da, es ta -
mos aqui vo tan do, en tre hoje e ama nhã, o se gun do
tur no de algo que sa be mos não ter ma i or sig ni fi ca do.

Sr. Pre si den te, não sei se o cri me foi V. Exª ter
sido o au tor, e sen do algo de ini ci a ti va do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, não po de ria pro gre dir...
Ima gi ne se ia dar cer to cri ar-se um fun do que ia olhar

com pro fun di da de e er ra di car a po bre za ten do como
au tor o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não po -
dia ser. Não sei. O que sei é que im pe di ram que esse
pro je to fos se adi an te. Estra nhas co in ci dên ci as es sas.

Qu an do vo ta mos esse pro je to no pri me i ro tur no, 
da que la tri bu na, di zia eu: Não vote uma emen da mi -
nha, que au men ta va em R$10 bi lhões o di nhe i ro do
Fun do. Dos R$40 bi lhões do Fun do cri a do pelo Go -
ver no para usar como ele bem en ten de, eu apre sen -
ta va a pro pos ta de que 10% fos se des ti na do ao Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Mas isso é 
um ab sur do, não pode ser! O FEP é algo de bá si co, é
algo de fun da men tal, o Go ver no tem de apli car onde
ele é ab so lu ta men te ne ces sá rio! E per gun ta va eu se
há algo mais ne ces sá rio, mais ab so lu ta men te ne ces -
sá rio do que o com ba te à po bre za?! Foi re je i ta do.

Hoje, es ta mos no se gun do tur no, Sr. Pre si den -
te. Esta mos vo tan do a cri a ção de um Fun do que nas -
ce mor to, por que o Go ver no diz que não en con tra di -
nhe i ro para apli car na er ra di ca ção da po bre za.

Vo tei hoje, no ple ná rio da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, con tra os US$8 bi lhões ti ra dos da
Pe tro bras para apli ca ção no fun do de pa ga men to dos 
ju ros. Vo tei con tra e não me ar re pen do. É um es cân -
da lo eva po rar o pa tri mô nio da Pe tro bras num Fun do
que não tem fim. Mas os Par la men ta res, os De pu ta -
dos do Go ver no, que hoje, há uma hora, na Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos, vo ta ram a fa vor de ven der
o pa tri mô nio da Pe tro bras para apli car a ver ba no pa -
ga men to da dí vi da ex ter na, por que não co lo ca ram
esse di nhe i ro no Fun do? Se ria, pelo me nos, uma ma -
té ria, te ria, pelo me nos, ló gi ca, te ria, pelo me nos, sig -
ni fi ca do. Va mos pe gar 8 bi lhões da Pe tro bras, que
não são ne ces sá ri os – em tese, di zem eles – para ga -
ran tir o pa tri mô nio, ou seja, va mos ven der o pa tri mô -
nio e apli car o di nhe i ro no Fun do da Po bre za. Assim,
te ria pelo me nos uma des ti na ção, te ria pelo me nos
um ob je ti vo, te ria pelo me nos uma ra zão de ser. Ago -
ra, co lo car es ses 8 bi lhões num fun do que não tem
fim, para pa gar os ju ros da dí vi da, como vão fa zer, é
uma de mons tra ção de quem não tem o que fa zer, Sr.
Pre si den te. 

E quan do vejo como está a ses são hoje, Sr. Pre -
si den te, V. Exª pre o cu pa do com seu au xi li ar, e é mu i to 
im por tan te, por que está co chi chan do, cada um co chi -
chan do al gu ma co i sa, o Ple ná rio vi ven do um ou tro
am bi en te, é por que a po bre za já pas sou, Sr. Pre si -
den te. A po bre za já era. Esta mos aqui – é só V. Exª re -
pa rar, e gos ta ria que a câ ma ra fil mas se – cada dois
fa lan do so bre um as sun to. Todo as sun to é mais im -
por tan te que a po bre za. Não te nho ne nhu ma dú vi da.
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Esta ses são, em que se tem que ten tar fa lar um pou -
co mais alto para ser ou vi do, esta ses são es pe lha a
ses são fú ne bre do Pro je to da Po bre za. Era uma vez
um ci da dão da Re pú bli ca, tido como mu i to va len te,
que teve uma ati tu de mu i to co ra jo sa e fa lou em cri ar
um Fun do para com ba ter a po bre za. Era uma vez
uma Se na do ra mu i to que ri da, hu mil de, in gê nua, as -
pec to de san ti da de, que achou que, em cima do Se -
na dor, po de ria cri ar uma co mis são e em pol gar o Se -
na do para se cri ar um Fun do de Com ba te à Po bre za.
Era uma vez uma épo ca de mo vi men ta ção es pe ta cu -
lar em que, lá no Se na do, si len ci a ram-se to das as vo -
zes e to dos de ram-se as mãos, e des sa vez vai nas -
cer algo de con cre to. E era uma vez uma ses são
como esta, fú ne bre, tris te, cru el. E a po bre za fi ca rá à
es pe ra de uma ou tra ex pec ta ti va, de um ou tro Anto -
nio Car los, com a mes ma bra vu ra, mas com mais
chan ce, de uma ou tra Se na do ra, com a mes ma pu re -
za, mas com mais gra ça. E nós, com um pou co mais
de es pí ri to pú bli co, o que, la men ta vel men te, fal ta
nes ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu e ro di zer a V. Exª que este pro je to, se os
Srs. Se na do res o apro va rem ama nhã, fun ci o na rá e
aju da rá na er ra di ca ção da po bre za.

Pos so ga ran tir-lhe que esta Casa tem es pí ri to
pú bli co e a pro va de que o tem é o fato de V. Exª ser
Se na dor. V. Exª não se ria mem bro de uma Casa que
não fi zes se nada. Re nun ci a ria, de sis ti ria de seu man -
da to, te nho cer te za.

Daí por que, esta Casa, para ser ma i or, os seus
mem bros de vem exal tá-la.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, gos ta ria de con fes sar a mi nha per -
ple xi da de.

Pen sei que, quan do con clu ís se meu man da to, le -
va ria para casa, en tre ou tros mo ti vos de ale gria e sa tis -
fa ção, o de ter con tri bu í do, ain da que mi ni ma men te e
mo des ta men te, para a so lu ção des te gra ve pro ble ma,
que é a de si gual da de e a po bre za no Bra sil.

Ve ri fi co ago ra, pe los pro nun ci a men tos que ou vi -
mos de Se na do res des ta ca dos, ho mens e mu lhe res
de di ca dos com exa ção e com es pí ri to pú bli co ao
cum pri men to de seus man da tos, que o pro je to é na ti -
mor to, que nada ofe re ce e nada con tri bui para o en -
fren ta men to de uma ques tão tão gra ve como a po bre -
za no Bra sil.

Sem pre dis se, em to dos os de ba tes e dis cus -
sões, que não ti nha ve le i da de em ima gi nar que pro -
ble ma de tal gra vi da de iria re sol ver-se com a cri a ção
do Fun do. O pro ble ma é com ple xo e tem vá ri os as -
pec tos que evi den te men te não po dem ser en ca ra dos
ape nas me di an te a apro va ção de um pro je to como
este.

Sr. Pre si den te, V. Exª foi, acer ta da men te, o au -
tor da ini ci a ti va de cri a ção do Fun do. Qu e ro di zer-lhe
que tive o cu i da do de man ter diá lo gos in ter mi ná ve is
com au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, com os ilus tres
Srs. Se na do res, dos qua is que ro sem pre men ci o nar o 
Se na dor Edu ar do Su plicy, por sua obs ti na ção em re -
la ção à ma té ria. O Se na dor Su plicy pe dia a aten ção
do Pre si den te, que, se gun do S. Exª, vive mu i to fi xa do
nos de ba tes do Se na do, o que é um si nal de que em -
pres ta a nos sos tra ba lhos uma im por tân cia mu i to
gran de. O no bre Se na dor não nos deu o pri vi lé gio de
nos acom pa nhar, quan do es ti ve mos, a Se na do ra Ma -
ri na Sil va, o Se na dor Ca sil do Mal da ner, o De pu ta do
Ro ber to Brant e eu, por mais de uma hora, na Bi bli o -
te ca do Pa lá cio da Alvo ra da, com o Pre si den te da Re -
pú bli ca.

O Pre si den te de ba teu, dis cu tiu, ar gu men tou,
ou viu. Não po de mos di zer que Sua Exce lên cia seja
in sen sí vel à ques tão.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Logo mais, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – É a
res pe i to des se pon to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Logo mais, Se na dor Edu ar do Su plicy. Te nha pa ciên -
cia. Aguar de um pou co.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – É que
V. Exª fez uma re fe rên cia ago ra como se não se lem -
bras se de que o Pre si den te, ex pli ci ta men te, de i xou
de me con vi dar. Ao con trá rio, deu ori en ta ção para
que es ti ves sem pre sen tes ape nas V. Exª, o De pu ta do 
Ro ber to Brant, o Se na dor Ma gui to Vi le la e a Se na do -
ra Ma ri na Sil va. Expli ci ta men te, tan to eu como o Se -
na dor Pe dro Si mon, que ha vía mos pro pos to o diá lo -
go, jun ta men te com o Se na dor Ma gui to Vi le la, não fo -
mos con vi da dos, as sim como não o fo ram ou tros
mem bros da Co mis são Mis ta. Eu te ria ido e di a lo ga do 
com o Pre si den te a res pe i to do as sun to e a res pe i to...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – A
es co lha foi ins ti tu ci o nal. O Se na dor Ma gui to Vi le la era 
Pre si den te, a Se na do ra Ma ri na Sil va, a vi -
ce-Presidente, e eu, o Re la tor. Mas, se V. Exª e o Se -
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na dor Pe dro Si mon hou ves sem com pa re ci do, cer ta -
men te te ri am sido mu i to bem re ce bi dos pelo Pre si -
den te, que pode ter ou tros de fe i tos, mas é um ho mem 
mu i to edu ca do, cor di al, e os te ria re ce bi do com gran -
de fi dal guia.

O que que ro di zer é que não sei se, com re la ção
ao nos so es for ço, o Pre si den te Anto nio Car los Ma ga -
lhães re sol veu, an tes de me con ce der a pa la vra...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Pe dro Si mon, o as sun to é mu i to
gra ve. V. Exª está ao te le fo ne. Pe di ria a sua aten ção
para o Re la tor.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Pois
bem. O Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães logo
dis se que a ini ci a ti va e o pro je to que da qui sa í rem
para exa me na Câ ma ra dos De pu ta dos não po dem
ser des me re ci dos. Gos ta ria que hou ves se mu i to mais 
va lor, mu i to mais re cur sos e que fos se mu i to mais
abran gen te.

To da via, nós te mos uma li mi ta ção de or dem ma -
te ri al. Mu i tas ve zes, te nho lido na im pren sa crí ti cas
so bre os que se opõem à vin cu la ção de re cur sos. Ain -
da on tem, a co lu na Pa i nel da Fo lha de S.Pa u lo men -
ci o na va o meu nome, re la ci o nan do-o à vin cu la ção de
re cur sos. É pre ci so que se diga que os re cur sos do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za são no -
vos, são re cur sos adi ci o na is, que es tão sen do ge ra -
dos em fun ção do pro ces so de pri va ti za ção, da ali e -
na ção de em pre sas de pro pri e da de da União. Por ou -
tro lado, o de ba te na Câ ma ra dos De pu ta dos, a re a li -
da de, po de rá con tri bu ir para que o Fun do te nha suas
re ce i tas am pli a das.

Não es tou aqui atrás de mar car po si ção; es tou
aqui atrás de pro du zir, efe ti va men te, me di das que
pos sam con tri bu ir para ate nu ar o qua dro, ra zão de ter 
ofe re ci do o meu pa re cer fa vo rá vel nos ter mos em que 
o pro je to está ba se a do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se -
na dor Pe dro Si mon, en tre o mi cro fo ne e o ce lu lar, V.
Exª vai fa zer uma op ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Qu e ro di zer,
em pri me i ro lu gar, que eu res pe i to mu i to V. Exª e que
não pen so, em ne nhum mi nu to, que se deva a V. Exª
al gum equí vo co com re la ção a não en con trar mos a
so lu ção. La men to que o Go ver no en tre gou V. Exª nas
gar ras do Mi nis tro da Fa zen da. O Go ver no ti nha que
ter tido a sen si bi li da de de co lo car ou tros Mi nis tros
jun to com V. Exª para es tu dar a so lu ção. O Go ver no
ti nha que ter tido a sen si bi li da de de co lo car mais gen -

te jun to a V. Exª para en con trar a so lu ção. Mas o Ma -
lan? Ain da mais na sua fase de três me ses atrás. Tal -
vez o Ma lan ago ra. Quem sabe V. Exª não pro cu ra
ago ra, na úl ti ma hora, o Sr. Ma lan? Por que ago ra ele
está na fase do amor, da paz e da po bre za. Pode ser
que ago ra ele en con tre a so lu ção. Eu e o Se na dor
Edu ar do Su plicy, em um jan tar no Pa lá cio da Alvo ra -
da, fi ze mos a pro pos ta ao Pre si den te para que ou vis -
se os mem bros da Co mis são. Sua Exce lên cia dis se:
“Acho mu i to bom. Acho mu i to in te res san te. E vou ou -
vir”. La men ta vel men te, quan do to ma mos co nhe ci -
men to de que a re u nião iria se re a li zar, sou be mos
que se tra ta va de uma re u nião fe cha da. Nem eu nem
o Se na dor Edu ar do Su plicy ha vía mos sido con vi da -
dos. Gos ta ría mos de ter es ta do pre sen tes, para di zer
al gu mas ver da des. V. Exª fez seu pa pel; o Go ver no
não. Ain da ago ra, Se na dor, hoje, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re sol -
ve ram li be rar R$8 mi lhões. Re sol ve ram ven der a Pe -
tro bras, para co lo car no fun do sem fim dos ju ros da
dí vi da. A quan tia se ria mu i to bem-vinda. Se V. Exª ti -
ver um ras go de bra vu ra e con fi an ça no Pre si den te,
ain da é pos sí vel fa zer com que es ses R$8 mi lhões
se jam em pre ga dos no Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za. La men ta vel men te, não te mos sa í da.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se -
na dor Pe dro Si mon, V. Exª e o Se na dor Edu ar do Su -
plicy su ge ri ram ao Pre si den te que ou vis se a Co mis -
são. Se pu des sem ter es ta do pre sen tes, cer ta men te
te ri am con tri bu í do mu i to para o de ba te que se tra vou.
Já não digo por mim, mas a Se na do ra Ma ri na Sil va, o
De pu ta do Ro ber to Brant e o Se na dor Ma gui to Vi le la
cer ta men te te rão sido in tér pre tes bem fiéis do pen sa -
men to de V. Exªs.

Apro ve i to, Sr. Pre si den te, este de ba te para fa -
zer men ção a um tra ba lho di vul ga do pelo jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, de se gun da-feira, sob o tí tu lo: Su bir na
vida fica mais di fí cil nos anos 90. Essa ma té ria se ba -
se ia num tra ba lho fe i to por uma pes qui sa do ra, a de -
mó gra fa Flá via Cris ti na Dru mond, do Cen tro de De -
sen vol vi men to e Pla ne ja men to Re gi o nal da Uni ver si -
da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, que fez um es tu do so -
bre a Pes qui sa Na ci o nal de Amos tra por Do mi cí lio do
IBGE, de 1988 e de 1996, e ve ri fi cou que a mo bi li da -
de so ci al, ou seja, a pos si bi li da de de as cen são so ci al
no Bra sil di mi nu iu nos úl ti mos anos, quer di zer, a pos -
si bi li da de de que os nos sos fi lhos te nham uma vida
me lhor do que a que te mos está di mi nu in do.

Em cada dez pes so as, nas pes qui sas fe i tas nas
cin co re giões me tro po li ta nas, em 1988, seis me lho ra -
ram de vida, três se man ti ve ram no mes mo pa ta mar e 
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uma pi o ra va; em 1996, de dez pes so as, cin co me lho -
ra ram, três se man ti ve ram no mes mo pa ta mar e duas
pi o ra ram.

O Esta do do Rio Gran de do Sul é jus ta men te o
que mos tra o ma i or agra va men to des sa si tu a ção, lá,
com pa ran do-se o ano de 1996 com o de 1988, a eli te
ga ú cha re du ziu em 42%. Hou ve, por tan to, um agra -
va men to das con di ções eco nô mi cas, das con di ções
de vida des sa po pu la ção no Rio Gran de do Sul e,
num per cen tu al me nor, o mes mo ocor reu no Rio de
Ja ne i ro. Isso só mos tra a ur gên cia e a ne ces si da de
que te mos de de li be rar so bre essa ques tão.

Qu an do fui es co lhi do Re la tor des sa ma té ria,
pen sei que tra mi ta ria nes ta Casa com mu i ta ra pi dez.
Não me lem bro ago ra se a ini ci a ti va do Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães é de se tem bro ou de ou tu bro
do ano pas sa do e, no en tan to, não con se gui mos vo -
tar a ma té ria e ain da va mos con clu ir sua vo ta ção
ama nhã. Se essa emen da cons ti tu ci o nal vier a ser
apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos e for pro mul -
ga da, te re mos que ela bo rar uma lei com ple men tar.

Embo ra cada um mar que sua po si ção, a di fe -
ren ça de pon tos de vis ta e de con ce i tos, ape lo para
que pos sa mos apro var esta ma té ria o mais rá pi do
pos sí vel, a fim de que te nha mos um ins tru men to em
tor no do qual pos sa mos con ti nu ar dis cu tin do o as sun -
to e lu tan do para me lho rá-lo e aper fe i çoá-lo. Ne gar o
pro je to, sim ples men te não re co nhe cen do nele ne -
nhum mé ri to, pa re ce-me uma ati tu de ni i lis ta, pou co
cons tru ti va. Se o pro je to está lon ge do ide al que de -
se ja mos, cer ta men te re pre sen ta um pas so, um avan -
ço; e é jus ta men te do es for ço do tra ba lho de se na do -
ras e se na do res atu an tes, res pon sá ve is e com pro me -
ti dos com es sas ca u sas que am pli a re mos o ins tru -
men to de com ba te à po bre za no Bra sil. O Se na dor
Pe dro Si mon ci tou, com bri lhan tis mo e iro nia, o caso
do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que se ria um ne o con ver so à 
sen si bi li da de pela ques tão so ci al. Espe ro que S. Exª
nos aju de ain da mais nes sa ques tão de com ba te à
po bre za.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Qu e ro ape -
nas di zer a V. Exª que a im pren sa toda está no ti ci an -
do que há uma re vi ra vol ta da ma i or im por tân cia, do
ma i or sig ni fi ca do no dis cur so do Mi nis tro Ma lan. O Mi -
nis tro Ma lan ul ti ma men te vem dan do im por tân cia ao
pro ble ma da fome e das enor mes in jus ti ças so ci a is
que o Bra sil vive hoje. Há pes so as, de má-fé – o que

não acre di to, pen so ser um exa ge ro – de que já é uma 
nova pla ta for ma de can di da to à Pre si dên cia. Não
acre di to, pen so que S. Exª está sen tin do, efe ti va men -
te, o pro ble ma so ci al. Tal vez hoje, ao con trá rio do
mês pas sa do, se fôs se mos fa lar com S. Exª, tal vez
en con tras se uma fór mu la... Cre io que S. Exª con cor -
de que os oito mi lhões da Pe tro brás se jam uti li za dos
no Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Espe ro que ama nhã pos sa mos apro var essa ma té ria, 
que ela vá ao exa me da Câ ma ra para que de li be re
aper fe i ço an do e me lho ran do, para que pos sa mos ter
bre ve men te esse ins tru men to para com ba ter essa
que é uma das ma i o res cha gas do Bra sil: a enor me
di men são que a po bre za tem ain da no 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 Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, apro ve i -
to a opor tu ni da de des ta úl ti ma ses são de dis cus são
des ta ma té ria – ou pe núl ti ma, como diz o Se na dor
Edu ar do Su plicy -, para re gis trar a nos sa po si ção em
re la ção a tema tão can den te em um País com tan tas
dis tor ções e in jus ti ças so ci a is como o nos so.

É evi den te que to dos nós en ten de mos que o
mé ri to prin ci pal da pro pos ta do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, Pre si den te des ta Casa, foi es ti mu lar o 
de ba te, apro fun dar a in ves ti ga ção e bus car al ter na ti -
vas para o com ba te à po bre za nes te País.

Nin guém, em mo men to al gum, afir mou ser esse 
Fun do de Com ba te à Po bre za a pa na céia ca paz de li -
qui dar, por si só, a mi sé ria em nos so País. Mas, sem
dú vi da, en se jou es tu dos, pes qui sas, de ba tes que,
por cer to, en ri que ce ram esse ar se nal de pro pos tas
que vi sam di mi nu ir as in jus ti ças so ci a is no Bra sil, pro -
por ci o nan do uma me lhor qua li da de de vida aos bra si -
le i ros.

É cla ro, to dos nós sa be mos, que o com ba te à
po bre za pas sa por re for mas es tru tu ra is: re for ma do
mo de lo e do Esta do. Pas sa por uma re for ma tri bu tá -
ria, que é pre ci o so ins tru men to de dis tri bu i ção de ri -
que za, uma re for ma tri bu tá ria pro gres si va que pos sa
re al men te es ta be le cer a jus ti ça fis cal e per mi tir a dis -
tri bu i ção de ren da. A re for ma agrá ria, que, sem dú vi -
da, é ou tro me ca nis mo in dis pen sá vel a ser uti li za do
com efi cá cia no com ba te à po bre za, es pe ci al men te
no cam po; e, evi den te men te, o mo de lo eco nô mi co,
por que, sem a re to ma da do de sen vol vi men to eco nô -
mi co para to dos, com ge ra ção de em pre go e jus ti ça
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so ci al, não re du zi re mos as ma ze las pro vo ca das por
esse es ta do de in jus ti ça so ci al no País. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, esta ini ci a ti va, li de ra da 
por V. Exª, vai per mi tir ao Go ver no no vos me ca nis -
mos para uma ação go ver na men tal su ple men tar de
com ba te à po bre za, sem a pre ten são da so lu ção das
ca u sas que pro du zem a mi sé ria no País, mas cer ta -
men te com os ob je ti vos sa lu ta res de re du zir o so fri -
men to de uma ca ma da ex tre ma men te sa cri fi ca da da
po pu la ção bra si le i ra.

Cre io que po de ría mos sin te ti zar a ação em fa -
vor de uma me lhor dis tri bu i ção de ren da no País com
a afir ma ti va de que é pre ci so or ga ni zar esta Na ção. O
Bra sil é um País tre men da men te de sor ga ni za do e,
sem dú vi da, re si dem na de sor ga ni za ção do nos so
País os gran des pro ble mas eco nô mi cos e so ci a is.
Qu an do o País, du ran te mu i tos anos, per mi tiu essa ir -
res pon sa bi li da de no ge ren ci a men to das con tas pú bli -
cas, apro fun dou a po bre za e a mi sé ria. Qu an do o Go -
ver no to mou a ini ci a ti va de en vi ar ao Con gres so um
pro je to de lei de res pon sa bi li da de fis cal, po lê mi co e
com de fi ciên ci as, ele deu o pri me i ro pas so na di re ção
de fre ar a ir res pon sa bi li da de que pro mo ve o cres ci -
men to as sus ta dor da dí vi da pú bli ca e que leva o Go -
ver no a ati tu des como as de hoje, em que se ven dem
ações da Pe tro brás sem se le var em con ta a ne ces si -
da de de uma vi são es tra té gi ca de fu tu ro, em fa vor de
re du zir al guns mi lhões de dó la res da dí vi da pú bli ca
bra si le i ra. Evi den te men te, são va lo res in sig ni fi can tes
di an te do gi gan tis mo as sus ta dor da dí vi da des te
País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, re du zir a mi sé ria e a
po bre za no Bra sil é ad mi nis trar de for ma mais com pe -
ten te e efi caz a dí vi da pú bli ca.

Esse re gis tro é ape nas para nos po si ci o nar mos
fa vo ra vel men te a essa pro pos ta. Se ela – re pi to -, não 
so lu ci o na o pro ble ma, re duz as di fi cul da des de mi lha -
res de bra si le i ros so fri dos e, por con se qüên cia, re duz
in jus ti ças so ci a is dra ma ti ca men te per ver sas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção n.º 67, de 1999. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra dis cu tir, 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, para pros se gui men to da dis -
cus são e vo ta ção da ma té ria.

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. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
eu gos ta ria de cha mar a aten ção de V. Exª, como Pre -
si den te do Con gres so Na ci o nal, para um fato gra ve
que acre di to seja de gran de res pon sa bi li da de: no art.
6º de sua nova men sa gem so bre a Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, o Go ver no Fe de ral, na res pon sa bi li -
da de do Mi nis tro do Pla ne ja men to, cor tou o item que
men ci o na va: “...de ven do a cor res pon den te exe cu ção 
or ça men tá ria e fi nan ce i ra ser to tal men te re gis tra da
no Si a fi” – Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi -
nan ce i ra da União”.

O Mi nis tro Mar tus Ta va res jus ti fi cou, em ma té ria 
pu bli ca da pela Fo lha de S.Pa u lo no do min go, que
isso não se ria mais pre ci so, por que ago ra, pela Lei de 
Res pon sa bi li da de Fis cal, bi mes tral men te o Go ver no
tem que mos trar to das as suas des pe sas e re la tó ri os
– isso, no pa pel.

Ora, Sr. Pre si den te, se isso sig ni fi ca que o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so está que ren do
cor tar o aces so dos De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na -
do res ao co nhe ci men to da exe cu ção or ça men tá ria no 
Si a fi, o caso é ex tre ma men te gra ve.

Eu gos ta ria de re cor dar que o Si a fi foi ini ci a ti va
do Mi nis tro Dil son Do min gos Fu na ro no Go ver no
José Sar ney, e pas sou a ser aces sa do pe los Par la -
men ta res no iní cio do Go ver no Fer nan do Col lor de
Mel lo, em 1991, por so li ci ta ção nos sa, fa ci li tan do o
im por tan te pa pel de fis ca li za ção exer ci do por nós,
Se na do res e De pu ta dos. Qu an do fo ram di vul ga dos
al guns gas tos, seja da LBA, do Pa lá cio do Pla nal to ou 
do Pa lá cio do Alvo ra da, o Pre si den te Fer nan do Col -
lor, por ini ci a ti va de um de seus prin ci pa is au xi li a res,
cor tou aque le aces so. Por 100 dias, res sal ta mos, se -
ma nal men te, a im por tân cia do res ta be le ci men to do
aces so. Foi en tão que o Pre si den te do Se na do, Ma u -
ro Be ne vi des, fa lou so bre a ques tão com o en tão Mi -
nis tro da Fa zen da, Mar cí lio Mar ques Mo re i ra, que es -
ta va em Tó quio. O Se na dor con ver sou com o Mi nis tro 
às 8 da ma nhã, ar gu men tan do que aqui lo não era
pos sí vel, não era ad mis sí vel. Fi nal men te, foi res ta be -
le ci do o aces so, após 100 dias.

Sr. Pre si den te, o Si a fi per ma ne ce aber to a con -
sul tas, mas eu gos ta ria de aler tar para o fato de que
isso pode ser um si nal de que o Go ver no que i ra cor tar 
o aces so ao Sis te ma, pelo qual os De pu ta dos e Se na -
do res po dem ve ri fi car os gas tos de qual quer ór gão do 
Go ver no Fe de ral. É isso que dá trans pa rên cia! É um
ins tru men to no tá vel para que nós, Par la men ta res,
pos sa mos exer cer nos sa fun ção cons ti tu ci o nal de fis -
ca li zar os atos do Exe cu ti vo. Como isso se re fe re às

538 ANAIS  DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



prer ro ga ti vas do Con gres so Na ci o nal, eu gos ta ria
que V. Exª es ti ves se aten to e que pu des se di a lo gar
com o Mi nis tro Mar tus Ta va res, di zen do da im por tân -
cia de não ter mos cor ta do o aces so. Esse as sun to foi
ob je to de ar ti go da jor na lis ta Ma ria Cris ti na Fer nan -
des, pu bli ca do no Jor nal Va lor de sex ta-feira úl ti ma,
como tam bém de De ni se Ma du e no, na Fo lha de
S.Pa u lo de do min go, e pos si vel men te de ou tros ór -
gãos de im pren sa que es tão aten tos a essa prer ro ga -
ti va.

Por isso, faço a re co men da ção a V. Exª nes se
sen ti do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Agra de ço a aten ção de V. Exª ao as sun to. A
Mesa terá a mes ma aten ção jun to ao Po der Exe cu ti vo 
para que isso não acon te ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

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 7, de 1999, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que al -
te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá
ou tras pro vi dên ci as (al ter nân cia de no me a -
ções en tre pes so as do sexo mas cu li no ou
fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo -
rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, 
que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são
em con jun to, da pro pos ta e da emen da.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, 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, para pros se gui men to da dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4:

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 63, de 1999, ten do como pri me i ro sig na -
tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que dá nova
re da ção ao in ci so II e à alí nea “b” do in ci so
III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
(apo sen ta do ria ba se a da em pa râ me tros etá -
ri os), ten do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo -
rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que
apre sen ta, com abs ten ções dos Se na do res
Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são
em con jun to da pro pos ta e das emen das.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, 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, para pros se gui men to da dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 172, de 1999 (nº
10/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Cul tu ra de Por to Novo 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 Além Pa ra í ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 899, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. 
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com voto con trá rio do PT, com ex ce -

ção do Se na dor Tião Vi a na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo n.º 172, de 1999, 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:

PARECER Nº 528, 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 172, de 1999 (nº 10, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 172, de 1999 (nº
10, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a con ces são da Rá dio Cul tu ra de
Por to Novo 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 Além Pa ra í -
ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de maio de
2000 – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Ge -
ral do Melo, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin -
to.

ANEXO AO PARECER Nº 528, 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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Apro va o ato que re no va a con ces são
de “Rá dio Cul tu ra de Por to Novo 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 Além Pa ra í ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

to s/nº, de 22 de se tem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são de “Rá dio Cul tu ra de Por to Novo Ltda.,” para
ex plo rar, sem di re 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
Além Pa ra í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE ( Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 185, de 1999 (nº
37/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são do

Sis te ma Clu be de Co mu ni ca ção Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda cur ta na ci da de de Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 904, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co.
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en -

cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção.

As Sra s e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com voto con trá rio do PT, sal vo o
Se na dor Tião Vi a na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo n.º 185, de 1999, 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:

PARECER Nº 529, 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 185, de 1999 (nº 37, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 185, de 1999 (nº
37, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a con ces são do Sis te ma Clu be de
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda cur ta na ci da de de Ri be i rão
Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de maio de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Ge -
ral do Melo, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin -
to.

ANEXO AO PARECER Nº 529, 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 -
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guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Apro va o ato que re no va a con ces são
de “Sis te ma Clu be de Co mu ni ca ção Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda cur ta 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 É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 4 de fe ve re i ro de 1993, a con ces são de
“Sis te ma Clu be de Co mu ni ca ção 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 cur ta 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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de 1999 (nº
141/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ci o nal do Mu ni cí pio de Assis
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Assis, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 442, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, com abs -
ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Jef fer son Pe res.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.) 

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com voto con trá rio do PT, à ex ce ção
do Se na dor Tião Vi a na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra 
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo n.º 245, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 530, 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 245, de 1999 (nº 141, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de 1999 (nº
141, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ci -
o nal do Mu ni cí pio de Assis para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Assis, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de maio de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Ge -
ral do Melo,  Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce
Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 530, 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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Apro va o ato que ou tor ga per mis são a
“Fun da ção Edu ca ci o nal do Mu ni cí pio de
Assis” para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre quên cia mo du la da na ci da de
de Assis, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 316, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Fun da ção Edu ca ci o nal do Mu ni cí pio de
Assis” para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Assis, Esta do de São Pa u lo.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 241, de 2000, de au to ria do Se na -
dor Mo re i ra Men des, so li ci tan do a re ti ra da,
em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 621, de 1999, de sua au to ria.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 287, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos re gi men ta is a re ti ra da do

Re que ri men to nº 241, de 2000, de mi nha au to ria.
Sala das Ses sões,  23 de maio de 2000, – Mo re -

i ra Men des.
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.
A ma té ria vol ta à Co mis são de Assun tos Eco nô -

mi cos em de ci são ter mi na ti va.
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, re que ri men to de ur gên cia que
será lido...

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pela or dem, con ce do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -

den te, an tes da le i tu ra do re que ri men to de ur gên cia, 
ques ti o no V. Exª so bre o re que ri men to que apre sen -
tei. 

Esse pro je to tra ta de uma ope ra ção de cré di to
que ain da não foi ana li sa da pela Co mis são de Assun -
tos, e apre sen tei um re que ri men to so li ci tan do a sua
apre ci a ção pela Co mis são de Assun tos So ci a is.

Como tem sido uma prá ti ca da Mesa sem pre
pos si bi li tar a aná li se des ses re que ri men tos e da ma -
té ria nas co mis sões an tes da vo ta ção do re que ri men -
to de ur gên cia, so li ci to um pa re cer de V. Exª so bre o
fato.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Infor ma o Se cre tá rio da Mesa, que esse re -
que ri men to será vo ta do jun ta men te com a ma té ria.
Antes da ma té ria, será vo ta do o re que ri men to, como 
uma pre li mi nar. Sen do apro va do, irá para a Co mis -
são de Assun tos So ci a is. Fora daí, ele sen do re je i ta -
do, o Ple ná rio vo ta ria a ma té ria.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Está bom. Vou en ca mi nhar con trá rio ao re que ri men -
to de ur gên cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men to de ur gên cia que 
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 288, 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 Men sa gem nº
99, de 2000

Sala das Ses sões 23 de maio de 2000, – José
Ro ber to Arru da – Ja der Bar ba lho – Ro me ro Jucá –
Mo za ril do Ca val can ti.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, es ta re -
mos vo tan do um re que ri men to de ur gên cia para uma
da que las fra u des de ope ra ção de cré di to, cujo di nhe i -
ro vem su pos ta men te para o Bra sil, não pode se quer
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ser trans for ma do em mo e da cor ren te, sim ples men te
para ha ver dó lar em ca i xa para o pa ga men to dos ju -
ros e ser vi ços da dí vi da, por tan to, para ga ran tir a agi -
o ta gem in ter na ci o nal.

Então, é exa ta men te por isso que nós, do Blo co, 
vo ta mos con tra o re que ri men to de ur gên cia, até por -
que ele se quer foi ana li sa do na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, quan do de ve ria, por tra tar de ques -
tões da Pre vi dên cia, o que, in clu si ve, pos si bi li ta ria
sua ida à Co mis são de Assun tos So ci a is. 

Sei que é re gi men tal a apre sen ta ção do re que ri -
men to de ur gên cia para a ma té ria an tes de sua apro -
va ção na co mis são, mas por tra tar de ma té ria tão gra -
ve – até por que aqui já foi vo ta da ou tra ope ra ção de
cré di to des sa for ma –, re fe rin do-se a di nhe i ro que su -
pos ta men te en tra rá no Bra sil, mas que não vai en trar.
Pelo que sei, ape sar da von ta de do Go ver no Fe de ral,
a nos sa mo e da ain da não é o dó lar. 

Como são mais US$500 mi lhões que se quer po -
dem ser con ver ti dos em re a is, sim ples men te se rão
dó la res que fi ca rão em ca i xa a fim de con ti nu ar fi nan -
ci an do a agi o ta gem in ter na ci o nal, vo ta mos con tra o
re que ri men to de ur gên cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Ape nas in for mo a V. Exª que, se o re que ri men to for
apro va do, a ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos. E só po de rá vir a ple ná rio com pa re cer.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 288, de 2000.
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 de Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 283, de
2000, lido no Expe di en te, de au to ria do Se na dor Fre i tas
Neto e ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan do que o tem po
des ti na do aos ora do res da hora do Expe di en te da ses -
são do dia 14 de ju nho seja de di ca do a re ve ren ci ar a
me mó ria do jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co, que com -
ple ta ria dez anos de mor to nes sa data.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar de, fa rei
dois re gis tros ex tre ma men te im por tan tes. 

O pri me i ro de les diz res pe i to ao anún cio, por
par te do Mi nis tro dos Trans por tes, Eli seu Pa di lha, de
que o Go ver no es tu da, e den tro em bre ve anun ci a rá,
ta xas e con di ções es pe ci a is para a re a ti va ção e o re -
for ço da atu a ção da in dús tria na val bra si le i ra. Para
nós que te mos nos ba ti do por isso ao lon go dos anos,
sem dú vi da ne nhu ma, esse anún cio é ex tre ma men te
im por tan te para a eco no mia do nos so País. O Mi nis -
tro Eli seu Pa di lha fez esse re gis tro em so le ni da de no
Rio de Ja ne i ro, um even to da Pe tro bras.

Com a imen sa cos ta e gran des ba ci as flu vi a is, em 
es pe ci al na mi nha re gião da Ama zô nia, o for ta le ci men to 
da in dús tria na val e, con se qüen te men te, do trans por te
flu vi al e ma rí ti mo de car ga e de pas sa ge i ros, te re mos
con di ção de im ple men tar ações ex tre ma men te im por -
tan tes para o de sen vol vi men to do País, in clu si ve do
eco tu ris mo na Ama zô nia e no Cen tro-Oeste.

Por tan to, que ro aqui apla u dir e re gis trar essa
pro po si ção e esse en ca mi nha men to do Mi nis té rio dos 
Trans por tes, que, como eu dis se, não ape nas es tu da
no vas ta xas e pra zos de em prés ti mo para a re a ti va -
ção do se tor na val mas tam bém já dis cu te na Câ ma ra
dos De pu ta dos a cons ti tu i ção da Agên cia Na ci o nal de 
Trans por tes Ma rí ti mos, que, efe ti va men te, de fi ni rá e
im ple men ta rá uma nova po lí ti ca para o se tor.

Um ou tro re gis tro, Sr. Pre si den te, diz res pe i to à
de ter mi na ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, que de fi niu
pro gra ma e ação de modo que, ain da nes te pri me i ro se -
mes tre, os ex tra tos do Fun do de Ga ran tia por Tem po de 
Ser vi ço es ta rão dis po ní ve is nos si tes da Inter net, para
que os de ten to res de con tas pos sam acom pa nhar o de -
sem pe nho de seu Fun do de Ga ran tia. Essa me di da, ex -
tre ma men te de mo crá ti ca e trans pa ren te, pro por ci o nou
à Ca i xa Eco nô mi ca aper fe i ço ar o pro ces so de fis ca li za -
ção e acom pa nha men to do FGTS. 

Pa ra be ni zo a Di re ção da Ca i xa pelo im por tan te
pro ce di men to que pos si bi li ta rá a mi lha res de de ten to -
res de con tas acom pa nhar pari pas su o de sen vol vi -
men to de suas con tas. 

Eram as co mu ni ca ções que gos ta ria de fa zer
esta tar de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/ PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, pre ci so de um es cla re ci men to. 
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O re que ri men to de ur gên cia vo ta do há pou co diz
res pe i to a ma té ria ain da não apre ci a da pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. Não re ce bi qual quer con vo -
ca ção para a re u nião, ama nhã, da Co mis são. 

O Re gi men to Inter no diz que, sen do o re que ri -
men to apro va do, a ma té ria ob je to da ur gên cia en tra rá 
na pa u ta da se gun da ses são sub se qüen te. 

O re que ri men to foi apro va do. No en tan to, se a
Co mis são não apre ci ar a ma té ria, ela não será in clu í -
da na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Entra rá, se hou ver pa re cer da Co mis são.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/ PT –
SE) – 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 Pa u lo Har tung, por
ces são do Se na dor Ro ber to Fre i re.

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, o IBGE di vul gou re -
cen te men te um im por tan te do cu men to so bre os in di -
ca do res so ci a is do País. Tra ta-se, na mi nha opi nião,
de va li o so es tu do, de ta lha do, rico em in for ma ções,
com aná li ses, grá fi cos e car to gra mas que abor dam
te mas como as pec tos de mo grá fi cos, sa ú de, edu ca -
ção, tra ba lho e ren da, cri an ças, ado les cen tes, jo -
vens, ido sos, fa mí li as e de si gual da des ra ci a is, re ve -
lan do no vos as pec tos da di nâ mi ca so ci al bra si le i ra.

Inti tu la da Sín te se de Indi ca do res So ci a is – 1999,
a pu bli ca ção tem como prin ci pal fon te a Pes qui sa Na ci -
o nal por Amos tra de Do mi cí lio, re a li za da em 1998. A
PNAD foi cri a da em 1967 no in tu i to de pro du zir in for ma -
ções bá si cas para es tu dos do de sen vol vi men to so ci o e -
co nô mi co do País. Cre io que esse do cu men to po de rá
en ri que cer con si de ra vel men te os tra ba lhos das Co mis -
sões des ta Casa, so bre tu do aque les vol ta dos para as
ques tões so ci a is e deve re pre sen tar um ex ce len te ins -
tru men to de apo io a po lí ti cas ur gen tes e ne ces sá ri as de 
mi ni mi za ção das nos sas de si gual da des.

Nas pa la vras da Di re to ra de Pes qui sas do IBGE,
Ma ria Mart ha Ma lard Ma yer, “a pu bli ca ção dá con ti nu i -
da de à pro du ção e à sis te ma ti za ção de re le van tes es ta -
tís ti cas so ci a is e de mo grá fi cas atu a li za das e de sa gre -
ga das para as uni da des da fe de ra ção e re giões me tro -
po li ta nas”. O que con si de ro mu i to im por tan te.

Ao mes mo tem po em que a pu bli ca ção é pri mo -
ro sa, ela é pre o cu pan te, pois traz à tona um qua dro
so ci al in com pa tí vel com o nos so ní vel de de sen vol vi -
men to eco nô mi co. A nos sa eco no mia, que cres ceu
sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos 40 anos, bus ca uma
po si ção fa vo rá vel de com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal.

Mas, so ci al men te, ve mos o re ver so des sa si tu a ção,
com bru ta is e in jus ti fi cá ve is re la ções de de si gual da -
des em to das as es fe ras: en tre ho mens e mu lhe res,
ra ças, re giões, pes so as de fa i xas etá ri as di fe ren tes,
pa drões de vida e tan tas ou tras.

No ca pí tu lo Aspec tos De mo grá fi cos, o do cu -
mento re ve la que os anos 90 man ti ve ram um in cre men -
to de mo grá fi co da or dem de 1,3%, con tra ri an do ex pec -
ta ti vas de que ha ve ria no País uma ex plo são de mo grá -
fi ca com base no cres ci men to po pu la ci o nal de 3% ao
ano, que eram re gis tra dos nas dé ca das de 50 e 60.
Hoje te mos, se gun do as es ti ma ti vas do IBGE, uma po -
pu la ção de 167,7 mi lhões, se guin do numa taxa anu al
es ti ma da de cres ci men to de mo grá fi co de cli nan te, che -
gan do a 1,1% em 2010 e 0,8% em 2020.

O Bra sil ca mi nha para se tor nar um país de ido -
sos, a exem plo do que já ocor re em al guns pa í ses da
Eu ro pa que já atin gi ram va lo res bem aba i xo dos ní ve is
cha ma dos de re po si ção na tu ral, que é de dois fi lhos por
mu lher. Na ma i o ria das si tu a ções, es ses ní ve is eu ro pe -
us já os ci lam en tre 1,3 e 1,6. No Bra sil, em 1998, os ní -
ve is es ti ma dos de fe cun di da de fo ram da or dem de 2,4
fi lhos por mu lher, quan do, nas dé ca das de 60 e 70,
eram de 6 fi lhos por mu lher, re ve lan do um ace le ra do
de clí nio da fe cun di da de no País. Na amos tra gem, o Rio 
de Ja ne i ro foi, em 1998, o úni co Esta do com ní vel to tal
de re po si ção aba i xo do pa drão, com 1,94 fi lho por mu -
lher.

Qu an to à mor ta li da de, atin giu um pa ta mar um
pou co mais ba i xo e es tá vel no Bra sil, re ve lan do uma
fase de tran si ção em que a mor ta li da de na in fân cia
vem ca in do – é im por tan te si tu ar isso – e a es tru tu ra
etá ria vem gra du al men te en ve lhe cen do. Em re la ção
à es pe ran ça de vida, hou ve ga nhos, que não fo ram
ma i o res de vi do ao efe i to in ver so oca si o na do por um
fato so ci al que pre o cu pa a to dos: a in ci dên cia da mor -
ta li da de por ca u sas di tas ex ter nas, es pe ci al men te os
ho mi cí di os e aci den tes de trân si to, so bre tu do en tre
os jo vens do sexo mas cu li no. Em 1998, a mé dia de
vida era de 68,1 anos con tra 62 anos em 1980. Embo -
ra apre sen tan do uma ele va ção nos in di ca do res na ci -
o na is, as di fe ren ças re gi o na is são gra ves: en quan to
na Re gião Sul a ex pec ta ti va é de 70,6 anos, no Nor -
des te cai para 65,1, o que exem pli fi ca a dis pa ri da de
re gi o nal nas con di ções de vida da po pu la ção. A dis -
tân cia em re la ção às re giões mais ri cas do Pla ne ta é
ain da ma i or, já que na Amé ri ca do Nor te a ex pec ta ti va 
de vida é de 77 anos, e na Eu ro pa é de 73 anos.

As mu lhe res con ti nu am apre sen tan do uma ex -
pec ta ti va de vida me lhor que a dos ho mens. Enquan -
to em 1980 a di fe ren ça era de 5 anos de ex pec ta ti va
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em re la ção aos ho mens, em 1998, su biu para 7 anos.
Esse fe nô me no é re gis tra do em to dos os Esta dos,
sen do, no en tan to, ma i o res as di fe ren ças na Re gião
Su des te, onde ela che ga a 11 anos.

A po pu la ção de ido sos, ou seja, de pes so as com
mais de 60 anos, que para este ano está es ti ma da em
13,2 mi lhões de pes so as, re pre sen tan do 7,8% da po pu -
la ção na ci o nal, che ga rá, em um pra zo mu i to pe que no,
em 2025, a um to tal de 30,3 mi lhões de bra si le i ros.

Pen so que isso traz toda uma re fle xão em re la ção 
ao nos so pre sen te e ao nos so fu tu ro mu i to pró xi mo.

O do cu men to apre sen ta tam bém re le van tes as -
pec tos so bre a sa ú de da nos sa po pu la ção. A que da da
taxa de mor ta li da de in fan til, um bom in di ca dor das con di -
ções de sa ú de da po pu la ção, vem ca in do des de o iní cio
da dé ca da de 90, atin gin do, em 1998, apro xi ma da men te
36 óbi tos por mil nas ci men tos. Isso de mons tra que o que 
avan ça mos ain da é pou co e o que ha via an te ri or men te a
esse qua dro era ab so lu ta men te in con ce bí vel.

Esta mos lon ge – con vém res sal tar – do per cen -
tu al atin gi do pe los pa í ses mais ri cos. Enquan to nes -
tes a taxa de mor ta li da de de me no res de 5 anos, em
1997, va ri a va de 4 a 8 mor tes por mil nas ci men tos,
nos sos ín di ces de mor ta li da de in fan til, que co lo cam o
Bra sil atrás de 104 pa í ses e va ri am de 71,9 mor tes
em Ala go as até 19,4 no Rio Gran de do Sul, de mons -
tram que, mu i tas ve zes, a apre sen ta ção das fa mo sas
“mé di as” no Bra sil não ex pli ci tam o gra vís si mo pro -
ble ma que há em de ter mi na das re giões pou co de sen -
vol vi das do nos so País. E o aces so de si gual aos ser -
vi ços e re cur sos, prin ci pal men te a ren da, mais a au -
sên cia de sa ne a men to bá si co e a pre ca ri e da de do
aten di men to dos ser vi ços es pe cí fi cos da mu lher e da
cri an ça são, se gu ra men te, os fa to res re le van tes que
aju dam a ex pli car a per sis tên cia lo ca li za da de ele va -
dos ní ve is de mor ta li da de in fan til, prin ci pal men te na
re gião nor des ti na. Lá, há 58 óbi tos de me no res de um 
ano por mil nas ci dos vi vos. To me mos o nú me ro que
ci tei an te ri or men te, a fim de que não per ca mos o ra ci -
o cí nio: o Bra sil che gou a 36 óbi tos por mil nas ci men -
tos, mas está mu i to lon ge do per cen tu al dos pa í ses
de sen vol vi dos. Em re la ção aos 36 óbi tos, per ce be-se 
uma de si gual da de re gi o nal que agri de e nos de sa fia.

No to can te à edu ca ção, o ce ná rio na ci o nal apre -
sen tou, em 1998, uma sen sí vel me lho ria se com pa ra -
do com os anos an te ri o res. Con vém sa li en tar que
caiu a taxa de anal fa be tis mo e au men tou a taxa de
es co la ri da de e de es co la ri da de mé dia da po pu la ção.
A si tu a ção, no en tan to, ain da é mu i to gra ve em to das
as re giões. Por exem plo, dos 15 mi lhões de anal fa be -
tos, 8 mi lhões es tão no Nor des te e ou tros 4 mi lhões,

no Su des te. O anal fa be tis mo con ti nua mais sig ni fi ca -
ti vo nas áre as ru ra is, em es pe ci al no Esta do de Ala -
go as, onde atin ge 53,4% da po pu la ção de 15 anos ou 
mais de ida de. A tí tu lo de ilus tra ção e para ser vir de
re fe rên cia, em toda a Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, o 
ín di ce de anal fa be tis mo em adul tos é zero.

A es co la ri da de da po pu la ção bra si le i ra, além da
ba i xa, é de si gual. Entre os in di ví du os de 10 anos ou
mais de ida de, a mé dia de es tu do é de ape nas 6,2
anos, en quan to jo vens do Nor des te têm uma mé dia
de 5,8 anos de es tu do, seus ir mãos do Sul e do Su -
des te con se guem che gar a 8 anos de es tu do.

As ta xas de es co la ri za ção que ex pres sam a fre -
qüên cia es co lar ates tam que, na fa i xa etá ria de 7 a 14 
anos, o Bra sil apre sen ta um qua dro de apro xi ma ção
da co ber tu ra uni ver sal, o que é um fato po si ti vo, pois
94,7% das nos sas cri an ças fre qüen ta vam os ban cos
es co la res já em 1998.

Embo ra com al guns as pec tos quan ti ta ti vos po si ti -
vos a ex pan são do sis te ma edu ca ci o nal não eli mi nou, é 
bom fri sar, gra ves pro ble mas, como por exem plo a de -
fa sa gem en tre a ida de do alu no e a cor res pon den te sé -
rie es co lar. O gran de de sa fio de hoje é re ce ber e re ter
toda a po pu la ção em ida de es co lar e ofe re cer pos si bi li -
da de de es co la ri da de para jo vens e adul tos que aban -
do na ram o es tu do pre ma tu ra men te ou que nun ca ti ve -
ram a opor tu ni da de de se ins tru ir. Além, é cla ro, de dar
con di ções dig nas aos pro fes so res, equi par e mo der ni -
zar as es co las, ele var a qua li da de do en si no, pro mo -
ven do re ci cla gens e atu a li za ções, e, por que não di zer,
le var a in for má ti ca e a Inter net para as es co las pú bli cas
do nos so País, o que hoje é um gran de de sa fio na for -
ma ção de qual quer ci da dão.

Me re cem con si de ra ção ain da os in di ca do res do
mer ca do de tra ba lho. O ca pí tu lo do do cu men to do
IBGE des ti na do a es tu dar tra ba lho e ren da re ve la uma
es tru tu ra so ci o e co nô mi ca du a lis ta a con cen tra do ra de
ren da, na qual a ma i or par ce la da Po pu la ção Eco no mi -
ca men te Ati va (PEA) en con tra-se na área ur ba na. A
PEA, em 1998, en vol veu apro xi ma da men te 76,9 mi -
lhões de pes so as con tra 50,8 mi lhões de ina ti vos, o que 
sig ni fi ca uma taxa de ati vi da de de 60,2%. Ain da que os
ho mens do mi nem o mer ca do de tra ba lho, as mu lhe res
vêm au men tan do con si de ra vel men te sua par ti ci pa ção,
ul tra pas san do 31 mi lhões de tra ba lha do ras.

Dois da dos re fe ren tes à taxa de ati vi da de re for -
çam a cons ta ta ção da in jus ti ça que re i na em nos sa
eco no mia: 2,8 mi lhões de cri an ças en tre 10 e 14 anos 
es tão no mer ca do de tra ba lho, bem como um quar to
dos ido sos de 65 anos ou mais, o que pres su põe cla -
ra men te que a ren da fa mi li ar é in su fi ci en te e, na ma i -
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o ria das ve zes, a apo sen ta do ria não co bre as ne ces -
si da des bá si cas de quem dela de pen de.

A taxa de de sem pre go aber to, para o ano de
1998, cal cu la da com base na Pes qui sa Men sal de
Empre go – PME – va ri ou en tre 6,3% a 8,2%, apre -
sen tan do um com por ta men to sa zo nal com ele va ção
ao lon go do pri me i ro se mes tre. A po pu la ção jo vem
de tém as ma i o res ta xas de de sem pre go, che gan do a
atin gir 20% da PEA en tre 15 e 17 anos. Isso com pro -
me te a eco no mia como um todo e re ti ra de nos sos jo -
vens a pers pec ti va de fu tu ro.

Ou tro in di ca dor in qui e tan te, por que re ve la dor da
ba i xa co ber tu ra da nos sa le gis la ção tra ba lhis ta, diz res -
pe i to ao nú me ro de em pre ga dos com car te i ra as si na da, 
re pre sen tan do ape nas 61,8% da po pu la ção ocu pa da.
Mais gra ve ain da é a si tu a ção dos em pre ga dos do més -
ti cos, com 75,4% sem pos se da car te i ra.

Todo esse qua dro, além de de mons trar o quan to 
ain da pre ci sa mos avan çar em ter mos de re la ções do
mer ca do de tra ba lho, re fle te de for ma ne ga ti va para a 
Pre vi dên cia So ci al, por que so men te 25,5 mi lhões de
ocu pa dos con tri bu em para fins de apo sen ta do ria, tor -
nan do-a uma bom ba re ló gio pres tes a ex plo dir e pe -
na li zan do seus be ne fi ciá ri os, que re ce bem pro ven tos
cada vez mais ba i xos.

No que con cer ne à dis tri bu i ção de ren da, não
te mos nada a fes te jar. His tó ri ca, nos so tra ço mar can -
te con ti nua sen do a de si gual da de. Uma par te sig ni fi -
ca ti va da po pu la ção ocu pa da vive em fa mí lia cuja
ren da não su pe ra meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta, e o
ren di men to mé dio dos ocu pa dos fi cou, em 1998, em
tor no de 4,1 sa lá ri os mí ni mos. Re la ti vi zan do essa
mé dia na ci o nal, en con tra re mos dis pa ri da des en tre os 
Esta dos: en quan to no Dis tri to Fe de ral e São Pa u lo
fica pró xi mo de sete, no Ma ra nhão e no Pi a uí não
con se gue atin gir dois sa lá ri os mí ni mos.

Frei Bet to, em re cen te ar ti go na Fo lha de S.Pa u -
lo, dá a exa ti dão do pro ble ma que es tou tra tan do
aqui: “1% da po pu la ção de tém uma ri que za su pe ri or
à de 50% dos bra si le i ros”.

O qua dro ha bi ta ci o nal bra si le i ro tam bém é de -
so la dor. As ca rac te rís ti cas dos do mi cí li os e dos ser vi -
ços de in fra-estrutura são ele men tos bá si cos para se
me dir a qua li da de de vida da po pu la ção. Sem da dos
para a área ru ral, o do cu men to do IBGE mos tra que, nu -
me ri ca men te in su fi ci en tes, as ha bi ta ções ur ba nas com -
por tam uma mé dia de 3,8 mo ra do res por uni da de do mi -
ci li ar e apre sen tam di ver si da des de ti pos e ma te ri a is.

A pro por ção de do mi cí li os abran gi dos pe los ser -
vi ços de água por rede ge ral de ca na li za ção in ter na
che gou, em 1998, a 88,6% do to tal de ha bi ta ções ur -

ba nas bra si le i ras, com a re gião Nor te apre sen tan -
do-se como a mais de fi ci tá ria: ape nas 70,9% do con -
jun to de mo ra di as.

A pre ca ri e da de do es go ta men to sa ni tá rio sal ta
aos olhos na pu bli ca ção do IBGE e pro duz con se qüên -
ci as di re tas so bre a qua li da de de vida e sa ú de da po pu -
la ção e so bre o meio am bi en te. Exce tu an do-se o Su -
des te, com 78,3% de co ber tu ra da rede de es go to, o
que ain da é mu i to pou co, te mos aí um cer to ni ve la men -
to nos ba i xos ín di ces de co ber tu ra: Nor te (7,3%), Sul
(20,8%), Nor des te (23,2%) e Cen tro-Oeste (39,8%).

De acor do com as in for ma ções do IBGE, 51,1%
do to tal de do mi cí li os ur ba nos bra si le i ros uti li za ram a
rede ge ral de es go ta men to, 23,8%, as fos sas sép ti -
cas, 18,1%, fos sas ru di men ta res e 6,8% usam como
es co a dou ro os va lões a céu aber to ou es co a men tos
des ti na dos di re ta men te a rios, ma res, la go as etc.

A co le ta de lixo é ou tro dado que so fre va ri a ções 
de acor do com as re giões. Tam bém nes sa ques tão as 
re giões Nor te e Nor des te são as que apre sen tam os
me no res ín di ces de co ber tu ra: 60,6% e 66,5%, res -
pec ti va men te, de co le ta di re ta e 16,7% e 16,2% de
co le ta in di re ta (com a uti li za ção de ca çam bas ou ou -
tros re ci pi en tes). Esta, sa be mos, to tal men te ina de -
qua da por ex por re sí du os pe re cí ve is que re sul tam em 
ris co de con ta mi na ção ou foco de ro e do res e mos qui -
tos. Cha ma aten ção a si tu a ção da re gião me tro po li ta -
na de Sal va dor, onde ape nas 45% dos do mi cí li os têm
o lixo co le ta do di re ta men te.

Pela aná li se dos in di ca do res do IBGE, con si de -
ran do-se como ide a is os do mi cí li os ur ba nos li ga dos
si mul ta ne a men te à rede de água com ca na li za ção in -
ter na, à rede ge ral de es go ta men to sa ni tá rio ou com
fos sa sép ti ca e aten di dos pela co le ta de lixo do mi ci li -
ar, te mos, no Bra sil, uma pa i sa gem frus tran te: ape -
nas 61,8% das mo ra di as dis põem de con di ções ade -
qua das, sen do que, se ana li sa das sob o as pec to da
ren da fa mi li ar per ca pi ta, para as fa mí li as que per ce -
bam de 1 a 2 sa lá ri os mí ni mos, te mos, en tão, uma tra -
gé dia, com os ín di ces ca in do para as sus ta do res
32,8%, com pro van do a ex clu são de tan tos bra si le i -
ros.

O ca pí tu lo da Fa mí lia tam bém traz as pec tos que 
aju dam a com por o per fil da nos sa so ci e da de. Tí nha -
mos no País, em 1998, 45,2 mi lhões de fa mí li as, sen -
do 74,1% de las che fi a das por ho mens e 25,9% por
mu lhe res.

Ten do a ren da como pa râ me tro, os in di ca do res
apon tam para uma re a li da de que cho ca to dos nós, já
que, do to tal de fa mí li as bra si le i ras, 19,6% po de ri am
ser con si de ra das po bres ten do em vis ta pos su í rem
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uma ren da per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo,
como já ci ta do no iní cio des te pro nun ci a men to. Nes -
se que si to exis te uma tris te igual da de, com as di fe -
ren ças re gi o na is não mu i to acen tu a das e o Ma ra nhão 
ad qui rin do um in cô mo do pó dio: 50,7% das fa mí li as
es tão nes se pa ta mar.

A com pa ra ção en tre os es tra tos mais po bres e
os mais ri cos re ve la que, em ter mos de ren da, pre va -
le ce a his tó ri ca con cen tra ção e a ne fas ta dis tri bu i ção
de si gual. Os 10% mais ri cos têm uma ren da fa mi li ar
106 ve zes ma i or que a dos 10% mais po bres.

Dig no tam bém de re gis tro é a par te do do cu -
men to que tra ta das de si gual da des ra ci a is em nos sa
so ci e da de. His to ri ca men te, a apro pri a ção da ren da é
bas tan te de si gual em re la ção à com po si ção de
cor/raça da po pu la ção, in de pen den te men te da re gião 
tra ta da. Inva ri a vel men te, a po pu la ção bran ca, da or -
dem de 54%, tem me lho res ren di men tos que a par da
(39%), que a ne gra (5,7%) e que a ama re la e a in dí ge -
na. No Bra sil, 12% das fa mí li as cu jos che fes são
bran cos, vi vem com meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta,
en quan to as pro por ções de ne gros e par dos va ri am
en tre 24,5% e 30,4%. Na ou tra pon ta, com mais de
cin co sa lá ri os mí ni mos de ren da, es tão qua se 15%
das fa mí li as bran cas e ape nas 3% de ne gras e par -
das.

Qu an to ao nú me ro de anal fa be tos com mais de
15 anos, o des com pas so ra ci al con ti nua: 21,6% são ne -
gros, 20,7% são par dos e 8,4% são bran cos. No Pi a uí,
a si tu a ção é ain da mais gra ve, com uma taxa de anal fa -
be tis mo da or dem de 67,2% na po pu la ção de cor ne gra.

A Srª. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Con ce -
do um apar te à Se na do ra He lo i sa He le na, com mu i ta
sa tis fa ção.

A Srª. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, que ro sa u dar V. Exª pelo seu pro -
nun ci a men to, por dois mo ti vos: tan to por que V. Exª foi 
Pre fe i to de Vi tó ria, fez um es for ço gi gan tes co para
tra ba lhar o pla ne ja men to ur ba no, à luz da pos si bi li da -
de con cre ta de me lho ria das con di ções so ci a is da po -
pu la ção, quan to por es tar tra ba lhan do com as fri as
es ta tís ti cas ofi ci a is. Du ran te toda a mi nha vida na uni -
ver si da de, tive a opor tu ni da de de tra ba lhar com es ta -
tís ti cas – até em fun ção de tra ba lhar na área de epi -
de mi o lo gia, de pla ne ja men to de ser vi ços de sa ú de –,
por tan to, ne ces sa ri a men te in ves ti gan do as con di -
ções ob je ti vas de exis tên cia, as con di ções ob je ti vas
de vida, e não há nada que pos si bi li te mais o dis cer ni -
men to do que a aná li se das fri as es ta tís ti cas ofi ci a is.

Cla ro que mu i tos de nós sa be mos, in clu si ve V. Exª,
que por trás das fri as es ta tís ti cas ofi ci a is exis tem his -
tó ri as de vi das sen do des tru í das; são ex pe riên ci as in -
di vi du a is do lo ro sas, hu mi lhan tes, es tru tu ras ana to -
mo fi si o ló gi cas sub me ti das às mais di ver sas for mas
de dor, de so fri men to e hu mi lha ção, como mu i to bem
mos tra V. Exª no dia de hoje. E traz cir cuns tân ci as em 
re la ção ao meu que ri do Esta do – o qual me sin to mu i -
to hon ra da em re pre sen tar por que sei que re pre sen to 
as mu lhe res e os ho mens de bem da que le Esta do –,
que en ver go nha to dos nós, pois Ala go as é um dos
Esta dos com ma i or po ten ci al de de sen vol vi men to
não ape nas do Nor des te, mas tam bém do Bra sil. Ala -
go as pos sui, sem dú vi da, o mais belo li to ral do Bra sil,
por tan to um gi gan tes co po ten ci al para a di na mi za ção 
da eco no mia por meio do tu ris mo. E, in fe liz men te, a
eli te po lí ti ca e eco nô mi ca do Esta do, in com pe ten te,
de ca den te, ir res pon sá vel e in sen sí vel não foi ca paz
de in ves tir em in fra-estrutura a fim de que o tu ris mo vi -
es se a ser uma al ter na ti va. Pos su í mos um dos ma i o -
res e mais im por tan tes com ple xos la gu na res do País,
que já foi re fe rên cia mun di al na pro du ção de pro te í na
ali men tar for ne ci da por um de ter mi na do mo lus co, o
su ru ru. Te mos mar ge an do pra ti ca men te todo o ser -
tão – o meu ser tão de fome, de mi sé ria, de so fri men to
– o Rio São Fran cis co. É por isso que de ve mos ter
mu i ta re vol ta e te mos que en fren tar com to das as
nos sas for ças a mal di ta eli te po lí ti ca e eco nô mi ca do
meu que ri do Esta do de Ala go as e do Bra sil tam bém,
por que é jus ta men te essa op ção de mo de lo eco nô mi -
co de ca den te, ir res pon sá vel e in com pe ten te que leva
a es sas tra gé di as de mons tra das pe las fri as es ta tís ti -
cas ofi ci a is na mi nha que ri da Ala go as, mas de mons -
tra das tam bém em mu i tas ou tras lo ca li da des es pa -
lha das por aí afo ra. V. Exª tra ba lha mu i to bem a ques -
tão das mé di as, dos co e fi ci en tes, das es ta tís ti cas e
dos grá fi cos. E, as sim como as mé di as na ci o na is, as
mé di as re gi o na is e, às ve zes, al guns co e fi ci en tes es -
ta be le ci dos para al guns Mu ni cí pi os tam bém es con -
dem gran des tra gé di as nos ba ir ros mais po bres, nas
fa ve las, nas pe ri fe ri as, na zona ur ba na e na zona ru -
ral des te País. Por tan to, sa ú do V. Exª pelo seu pro -
nun ci a men to e que ro di zer o quan to é im por tan te a
apre sen ta ção des ses da dos para que, à luz des se di -
ag nós ti co, nós pos sa mos es ta be le cer pro pos tas con -
cre tas, áge is e efi ca zes para su pe rar mos isso. O Bra -
sil é um gi gan te. O Bra sil não me re ce se ajo e lhar tan -
to di an te de tão pou co, abrin do mão da sua his tó ria,
do seu de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al e do res -
ga te da dig ni da de de mi lhões de bra si le i ros que me -
re cem um fu tu ro me lhor. Por tan to, pa ra béns a V. Exª.

MAIO 2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL  547



O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, aco lho e agra de ço o apar te de
V. Exª, que só vem en ri que cer este pro nun ci a men to e
até lhe dar um pou co mais de alma, o que é mu i to
bom. A mi sé ria, a fome, en fim, o qua dro so ci al dra ma -
ti za a re a li da de bra si le i ra. O pior de tudo é cons ta tar
que o de sen vol vi men to eco nô mi co dos úl ti mos 50
anos já deu con di ções ob je ti vas para o bra si le i ro vi ver 
me lhor. Se não vive é por que o de sen vol vi men to tem
por ca rac te rís ti ca a de si gual da de e a ex clu são. E
esse di ag nós ti co mos tra isso cla ra men te. O mo de lo,
usan do a ex pres são de V. Exª, tem essa mar ca. Quis
di vul gar os nú me ros do do cu men to do IBGE por que
os con si de ro im por tan te. Tra ta-se de uma sín te se dos 
in di ca do res so ci a is fe i ta no fi nal de 1999. Estou de -
com pon do o do cu men to em re la ção aos in di ca do res
de meu Esta do. Vol ta rei à tri bu na para fa lar so bre o
Espí ri to San to. Te mos que olhar de fren te, com olhos
bem aber tos, a ques tão so ci al do Bra sil. Não sou da -
que les que crê em que po de mos vi rar o ros to para o
que está acon te cen do no mun do. A re a li da de eco nô -
mi ca mun di al nos obri ga a pres tar mu i ta aten ção no
que está acon te cen do, às bol sas de va lo res etc. No
en tan to, não po de mos ter olhos para a re a li da de
mun di al e nos dis tra ir mos em re la ção à re a li da de
dura e cru el em que vi vem mi lhões de bra si le i ros, mi -
lhões de fa mí li as. Em nos so País ain da há pes so as
que são tra ta das de for ma di fe ren te de pen den do de
sua raça, da sua lo ca li za ção ge o grá fi ca.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Con ce -
do um apar te ao Se na dor Ge ral do Cân di do, re pre -
sen tan te do Rio de Ja ne i ro.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo pro -
nun ci a men to des ta tar de. V. Exª traz a esta Casa um
de ba te da ma i or im por tân cia. Na Hora do Expe di en te, 
quan do dis cu ti mos o pro je to de emen da à Cons ti tu i -
ção so bre a cri a ção do Fun do de Erra di ca ção da Po -
bre za no Bra sil, o Se na dor Pe dro Si mon cha ma va a
aten ção para aque le me ri tó rio pro je to e tam bém co -
men ta va ou tro pro je to de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias so bre a ven da das ações da Pe tro brás; con tu do,
como es ta va dis cur san do sem que nin guém o ou vis -
se, S. Exª teve de au men tar o tom de voz para ten tar
cha mar a aten ção de al guns Se na do res. Pen so que,
na ver da de, ain da que isso não se te nha dado por
des ca so, é im por tan te que to dos es te ja mos mais
aten tos a es sas dis cus sões. V. Exª traz hoje a esta
Casa um tema da ma i or re le vân cia: a si tu a ção so ci al

do Bra sil. Estão aí es ta tís ti cas ofi ci a is que de mons -
tram as enor mes de si gual da des exis ten tes. O Bra sil,
hoje, é um dos cam peões nos ín di ces de de si gual da -
de so ci al e de mi sé ria. É cla ro que a mi sé ria não exis -
te só no Bra sil; o mun do todo co nhe ce a mi sé ria – a
Áfri ca, pa í ses da Ásia, a Amé ri ca La ti na toda. To da -
via, o Bra sil, oi ta va eco no mia do mun do, não po de ria
ser o cam peão mun di al de mi sé ria. Eis um pa ra do xo
que pre ci sa ser su pe ra do. O que exis te é uma gran de
con cen tra ção de ri que za nas mãos de pou cos, fi can -
do a ma i o ria da po pu la ção na mi sé ria. O Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra dis se que, se gun do es ta tís ti cas, no Rio
de Ja ne i ro, foi cons ta ta da uma me lho ria nas con di -
ções de vida da po pu la ção. Até gos ta ria que isso fos -
se ver da de – e não es tou di zen do que o Se na dor es -
te ja fal tan do com a ver da de. Pen so que quem dis se
isso não está bem in for ma do, por que, a meu sen tir, a
mi sé ria no Rio de Ja ne i ro a cada dia au men ta mais.
As fa ve las pro li fe ram – e, se exis tem mais fa ve las,
exis te mais mi sé ria. A fa ve la é si nô ni mo de mi sé ria,
pois o ci da dão de sem pre ga do, que não pode pa gar
alu guel, vai mo rar em ba i xo do vi a du to, pró xi mo da
pe ri fe ria, per to da maré, cons tru in do pa la fi tas. Este é
um si nal da mi sé ria e da si tu a ção do País, que cada
vez se de gra da mais, com o de sem pre go au men tan -
do os grau de mi se ra bi li da de do nos so povo, como in -
di cam as es ta tís ti cas. Não te mos ne nhu ma pers pec ti -
va. Con si de ro im por tan te que se tra ga a esta Casa o
de ba te so bre o tema, pelo que pa ra be ni zo V. Exª.
Esta dis cus são pre ci sa ser apro fun da da a fim mes mo
de que to dos es te ja mos aten tos às ques tões do nos -
so País, já que as co i sas ten dem a pi o rar. Por exem -
plo, no Rio de Ja ne i ro, em uma se ma na, hou ve apro -
xi ma da men te cin co con fron tos en tre a Po lí cia Mi li tar
e a po pu la ção. Con tu do, é de se per gun tar: a po pu la -
ção é com pos ta de tra fi can tes? Não; aque la é uma
po pu la ção de ses pe ra da, so fri da, mas sa cra da, em
con fron to com uma Po lí cia Mi li tar des pre pa ra da e vi o -
len ta, que vai à fa ve la e co me ça a ati rar sem olhar em
quem, aca ban do por atin gir o ci da dão. A Po lí cia, que
al ve jou e ma tou um ga ro to de 14 anos, diz que se tra -
ta va de um tra fi can te. Sa be mos que co lo cam ali, jun to 
ao cor po, uns pa co tes de ma co nha e de po is di zem
que se tra ta va de um me li an te. Com fa tos como este
a po pu la ção se re vol ta, indo às ruas que i mar ôni bus,
in cen di ar carros, de pre dar pré di os pú bli cos. A si tu a ção
de mi sé ria está le van do o povo a esse tipo de con fron to. 
É pre ci so que nos sas au to ri da des fi quem aten tas a isso
e não pe çam ape nas que cri e mos dis po si ti vos como a
Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, para au men tar a se gu ran ça 
dos Mi nis tros de Esta do, haja vis ta que a ma i or se gu -
ran ça dos Mi nis tros e do Pre si den te da Re pú bli ca é ga -
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ran ti da por uma si tu a ção de es ta bi li da de eco nô mi ca
com em pre gos para o povo, com mo ra dia, sa ú de e edu -
ca ção. É isso o que ga ran te a se gu ran ça; não as leis ou 
o Exér ci to na rua. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ge ral do Cân di do.

Qu e ro agra de cer a to le rân cia do Sr. Pre si den te
e pas so à con clu são do meu pro nun ci a men to.

Evi den te men te, uma vi a gem pe los in di ca do res so -
ci a is do nos so País, do Sul ao Nor te, pas san do pelo Nor -
des te, se ria como ir mos da Eu ro pa à Áfri ca e à Índia. É
este o sen ti men to. Qu an do olha mos para o Sul, ve mos
que não há in di ca do res ide a is; to da via, quan do vi a ja mos
pelo res to do País, de fron ta mo-nos com uma si tu a ção
que se agra va pe los Esta dos do Nor des te e do Nor te.

Por tudo que vi mos, Sr. Pre si den te, po de mos per -
ce ber o quão dis tan tes es ta mos da so nha da e es pe ra da 
Na ção jus ta, onde a plu ra li da de se re fi ra ape nas a di fe -
ren ças de ap ti dões, opi niões e in te res ses pes so a is.

Os ín di ces re ve la dos pelo es tu do do IBGE exi -
gem a for ma ta ção de uma ou tra agen da so ci al e de -
man dam uma re de fi ni ção das po lí ti cas de in ser ção
eco nô mi ca e in clu são so ci al, para evi tar a re cor rên cia 
de er ros his tó ri cos, que re for çam a es tru tu ra de si gual
de nos so País e im pos si bi li tam a pro mo ção das mes -
mas opor tu ni da des para todo o povo.

Ra di o gra fia de nos sa atu al so ci e da de, o do cu -
men to, in dis cu ti vel men te, faz emer gir um novo per fil
de mo grá fi co, no vos pa drões etá ri os – de ve-se per ce -
ber isso –, no vos ar ran jos fa mi li a res, no vos in di ca do -
res de sa ú de e edu ca ção – in clu si ve com in di ca do res
po si ti vos no meio de les –, ba se a dos, no en tan to, na
ve lha con cen tra ção de ren da, na ve lha e gri tan te de -
si gual da de re gi o nal e nos ve lhos pre con ce i tos cris ta -
li za dos em an ti gas re la ções hu ma nas dís pa res. Ou
seja, Sr. Pre si den te, nos sa es pi nha dor sal é a de si -
gual da de, e sua rup tu ra é con di ção pri me i ra para dar -
mos a cada bra si le i ro a li ber da de e a pos si bi li da de de
bus car sua pró pria fe li ci da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, in clu si ve pela pre -
sen ça de V. Exª as sis tin do ao meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos 15 dias,
dois as sun tos fo ram abor da dos por au to ri da des do
Go ver no Fe de ral, in clu si ve, pelo pró prio Pre si den te
da Re pú bli ca. Um de les diz res pe i to à fal ta de in ves ti -
men tos em um se tor im por tan tís si mo para to dos, e
que, aliás, foi aqui fo ca li za do de for ma ex tre ma men te

de ta lha da pelo Se na dor Pa u lo Har tung: a área de sa -
ne a men to bá si co, onde re al men te es tão fal tan do in -
ves ti men tos, o que nos leva a uma si tu a ção re al men -
te mu i to di fí cil. Mais re cen te men te sur giu a ques tão
da se gu ran ça pú bli ca, que, nos úl ti mos 15 ou 20 dias,
che gou a ser fo ca li za da com mu i ta in ten si da de, tan to
pelo Go ver no como tam bém pela im pren sa.

Com re la ção à se gu ran ça, há pou cos dias co -
me çou a ha ver uma mo bi li za ção in ten sa de par te do
Go ver no Fe de ral, tal vez re sul tan te de pes qui sas que
che ga ram a co lo car a se gu ran ça pú bli ca aci ma, em
al guns lu ga res, até mes mo de ques tões mais cru ci a is
como as re la ci o na das ao em pre go e ou tras ex tre ma -
men te im por tan tes para o País.

Em vir tu de dis so, o Go ver no pas sou a fa lar em
um Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, que co me -
ça a ser es bo ça do e que, nes te mo men to, tem sido
uma pri o ri da de ab so lu ta para o Go ver no, a pon to de o 
Pre si den te di zer que, nes te mo men to, a pri o ri da de é
se gu ran ça, se gu ran ça e se gu ran ça.

Hoje, os jor na is já co me çam a ver sar so bre uma
cer ta pre o cu pa ção no to can te à for ma como se ri am
ob ti dos os re cur sos para le var adi an te o Pla no de Se -
gu ran ça Pú bli ca. O Fun do, pelo que se diz, co me ça -
ria com R$100 mi lhões, va lor que con si de ro ab so lu ta -
men te in su fi ci en te.

O ou tro foco de aten ção, como dis se, é a área
de sa ne a men to, as sun to in clu si ve abor da do há 15
dias pelo Sr. Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, o qual,
com mu i to pro pri e da de, ao di zer que a fal ta de in ves ti -
men to nes sa área no Bra sil é um pro ble ma cru ci al,
cri ti cou in clu si ve os cri té ri os de alo ca ção do dé fi cit pú -
bli co, tal vez do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e de
ou tras en ti da des in ter na ci o na is. Isso, se gun do S.
Exª, es ta ria sen do ca u sa do pela res tri ção dos em -
prés ti mos, pela fal ta de ca pa ci da de de en di vi da men to 
dos Esta dos e até mes mo pela ex pec ta ti va de pri va ti -
za ção das em pre sas de sa ne a men to.

Par ti cu lar men te, pen so que isso não se deve à
ex pec ta ti va de pri va ti za ção de tais em pre sas, mas,
na re a li da de e prin ci pal men te, à in ca pa ci da de de os
Esta dos ob te rem re cur sos a fim de pro mo ve rem es -
ses in ves ti men tos e até mes mo a al gu mas me di das
do Go ver no Fe de ral nes se sen ti do.

Nin guém pode ig no rar a enor me im por tân cia do
se tor de sa ne a men to. Há es ta tís ti cas que com pro vam,
in clu si ve, que, para cada real in ves ti do no re fe ri do se tor, 
eco no mi za mos qua tro ou cin co re a is na área de sa ú de.
Pro va dis so é que mais de 60% das in ter na ções hos pi -
ta la res de cri an ças até de ter mi na da fa i xa etá ria se de -
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vem a do en ças por ve i cu la ção hí dri ca, re sul tan tes ba si -
ca men te da fal ta de sa ne a men to bá si co.

Ora, como a ques tão é fal ta de re cur sos – e tal -
vez V. Exªs já sa i bam onde eu es tou que ren do che gar 
– que ro dar uma con tri bu i ção. Sei que, pro va vel men -
te, por tudo a que as sis ti, sou um voto ven ci do nes te
Se na do, mas nem por isso vou de i xar de as si na lar a
mi nha opi nião. 

Acho que tudo isso pode ser re sol vi do. Nós fa -
ze mos uma vin cu la ção para o se tor de sa ne a men to,
para o se tor de se gu ran ça pú bli ca e para to dos os se -
to res onde fal tam re cur sos e tudo vai es tar per fe i ta -
men te re sol vi do, como se vin cu la ção fos se re sol ver o
pro ble ma da fal ta de in ves ti men to do País.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de te cer al gu mas con -
si de ra ções so bre um pro je to de emen da cons ti tu ci o nal
que está tra mi tan do nes te Se na do Fe de ral. Não sei por
que é cha ma do PEC da sa ú de, de via ser cha ma do
PEC do SUS e do IPTU, por que ao mes mo tem po que
tra ta da sa ú de, tra ta tam bém do au men to do Impos to
Ter ri to ri al Urba no, que pode até se jus to; to da via, não
sei por que nin guém até ago ra fa lou nes se au men to do
IPTU.

Eu não pos so ad mi tir que este as sun to se quer
seja par tidari za do. Invo car ou fa lar nes te as sun to como 
se fos se uma ques tão de dis pu ta en tre mi nis tros de par -
ti do é um ab sur do. Eu, par ti cu lar men te, já ex pres sei a
mi nha opi nião a esse res pe i to em di ver sos ar ti gos. Não
pos so en ten der que esse as sun to seja fo ca li za do como
se fos se sim ples men te uma dis pu ta en tre mi nis tros
des te ou da que le par ti do. Além do mais, para fi car tran -
qüi lo, que ro di zer que esse tam bém não é um pro ble ma
ba i a no. Mu i tas ve zes, quan do es ta mos aqui de fen den -
do cer tas ques tões, diz-se sem pre que é um pro ble ma
ba i a no. O Esta do da Ba hia já está apli can do ou tros re -
cur sos, além dos ini ci al men te pre vis tos nes sa PEC, de
modo que isso não afe ta ab so lu ta men te o Esta do da
Ba hia. Na tu ral men te, se o pro je to vier a ser apro va do,
vai che gar ao que o Se na do vier a de ter mi nar, e eu di ria
que sem mu i tas di fi cul da des. 

Nes te mo men to, que ro so bre tu do fo ca li zar o
com por ta men to do Go ver no Fe de ral e de sua base
em relação a essa ques tão. Não que ro ab so lu ta men te
an te ci par qual quer tipo de pro ble ma e não te nho qual -
quer re pa ro a fa zer ao com por ta men to do cha ma do
Blo co de Opo si ção, que sem pre tem tido uma ati tu de
co e ren te a esse res pe i to. Mas como pos so ana li sar a
ati tu de do Go ver no em re la ção a essa ques tão? Pri me i -
ro, apro va mos aqui no Se na do um pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal cha ma do DRU – Des vin cu la ção dos Re -
cur sos da União, ou seja, o Go ver no Fe de ral com pa re -

ce ao Se na do, diz que está com di fi cul da des nas suas
con tas pú bli cas e que é es sen ci al des vin cu lar os re cur -
sos da área so ci al. Então, des vin cu lam-se re cur sos da
sa ú de, da edu ca ção e mu i tos ou tros re cur sos, por que
isso é es sen ci al para que ele ob te nha um cer to con for to
para che gar ao equi lí brio das con tas pú bli cas.

A base do Go ver no – da qual faço par te, ten do
vo ta do a fa vor por uma ques tão de co e rên cia – apro -
vou a des vin cu la ção dos re cur sos da União. Se gun do 
pas so: a Co mis são de Orça men to e o Con gres so Na -
ci o nal apro vam, nes te Orça men to, re cur sos adi ci o na -
is para o se tor da sa ú de, vi san do a algo jus tís si mo,
qual seja, equa li zar a dis tri bu i ção per ca pi ta, que é
ex tre ma men te di fe ren te en tre Esta dos bra si le i ros. É
ina cre di tá vel que essa dis tri bu i ção per ca pi ta seja in -
ver sa men te pro por ci o nal ao de sen vol vi men to. Os
Esta dos de sen vol vi dos têm per ca pi ta ma i or e os me -
nos de sen vol vi dos, Se na dor Pa u lo Har tung, como
con se qüên cia dos da dos que V. Exª apre sen tou, re -
ce bem um re cur so me nor. O Go ver no Fe de ral, ale -
gan do ra zões que cer ta men te deve ter, ve tou e re ti rou 
re cur sos da sa ú de. Então, pede a des vin cu la ção, de -
po is veta re cur sos adi ci o na is para a sa ú de e, num ter -
ce i ro mo men to, vem até o Se na do Fe de ral e apre sen -
ta uma pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, vin cu lan -
do des sa vez os re cur sos para o se tor de sa ú de.

Ora, é evi den te que se tra ta de uma ati tu de ex tre -
ma men te con tra di tó ria. Não é pos sí vel que nos te nham
pe di do aqui a des vin cu la ção de re cur sos e, logo de po is, 
ve nha uma ou tra emen da cons ti tu ci o nal pe din do que
es ses re cur sos se jam vin cu la dos. Não é pos sí vel que
pos sa mos ace i tar que o que é bom para o equi lí brio fis -
cal do Go ver no Fe de ral não seja bom para o equi lí brio
fis cal dos Esta dos. Se a vin cu la ção en ges sa o Go ver no
Fe de ral, se evi ta que o Go ver no Fe de ral cum pra os
seus com pro mis sos fis ca is, é evi den te que tam bém tem 
esse mes mo efe i to so bre as fi nan ças dos Go ver nos es -
taduais. Esse o pon to que eu gos ta ria de fo ca li zar.

Não es tou aqui cri ti can do ab so lu ta men te a po si ção 
de nin guém. Mu i tos per gun tam por que não falo nada,
que a mi nha po si ção é in gra ta, mas acre di to que se tra ta
de uma ques tão de co e rên cia e que, por tan to, pos so fa -
lar. Não é pos sí vel que fi que mos a vida toda fa lan do na
au to no mia dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, nos prin cí pi os
fe de ra ti vos, nas van ta gens da des cen tra li za ção, e no pri -
me i ro mo men to – nós, Se na do res e De pu ta dos – vir mos
aqui im por a Esta dos e Mu ni cí pi os con di ções que, sem
dú vi da al gu ma, a meu ver, não eram e não são de nos sa
res pon sa bi li da de. Não é pos sí vel que al guém pen se que 
fe rir o prin cí pio fe de ra ti vo é en trar aqui e fa zer uma
emen da “está abo li da a Fe de ra ção”. Não há nada que dê 
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mais au to no mia aos Esta dos do que a de ci são de po der
apli car seus re cur sos de acor do com a von ta de de sua
Assem bléia Le gis la ti va e do Go ver no. Qu an do re ti ra mos
isso de les, es ta mos, ine ga vel men te, re ti ran do a au to no -
mia dos Esta dos fe de ra dos.

Por isso, cre io que esse pro je to é in cons ti tu ci o nal.
Não que ro nem en trar nes sa li nha, so bre a qual os ju ris -
tas vão se gu ra men te ter que se ma ni fes tar. Qu e ro ape -
nas lem brar que, quan do o Se na do Fe de ral apro vou um
pro je to de re so lu ção de au to ria do sa u do so Se na dor Wil -
son Kle i nü bing, pe din do, ou im pon do, que os re cur sos
pro ve ni en tes da pri va ti za ção fos sem apli ca dos ex clu si -
va men te no aba ti men to da dí vi da – o que al guns vêem
como uma me di da sa lu tar, mas mu i tos não pen sam as -
sim -, um dos Esta dos foi até o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
e der ru bou esse pro je to de re so lu ção. Ima gi no que o Mi -
nis tro que pro la tou a sen ten ça ain da em de ci são li mi nar
acre di tou que se tra ta va de uma in ter fe rên cia na au to no -
mia dos Esta dos, de se es tar re ti ran do a ca pa ci da de de
ges tão dos Esta dos. Isso me pa re ce ex tre ma men te elo -
qüen te. O pro ble ma não é sa ber se é emen da cons ti tu ci -
o nal, se é sim ples men te um pro je to de re so lu ção, se é
uma lei ou uma lei com ple men tar; a ques tão é sa ber se
essa dis po si ção in ter fe re na au to no mia dos Esta dos Fe -
de ra dos.

Fico per gun tan do, di an te dis so: para que Go ver na -
do res? Para que Assem bléi as Le gis la ti vas, para que
Pre fe i tos, para que Ve re a do res? Va mos subs ti tu ir to dos
eles por um bom con ta dor, que re ce be rá aqui as nos sas
or dens – 10% para um se tor, 20% para ou tro, 30% para
ou tro qual quer. Fica tudo re sol vi do e não pre ci sa mos
mais ter o tra ba lho de ele ger Go ver na do res, Assem bléi -
as Le gis la ti vas, Pre fe i tos e Ve re a do res, por que nós, que
so mos mais ilu mi na dos e que en ten de mos mais de tudo, 
va mos di zer exa ta men te o que pode e o que deve ser fe i -
to.

Qual é a jus ti fi ca ti va da emen da? É mu i to sim ples.
Alguns Esta dos não es tão apli can do re cur sos su fi ci en tes 
na área de sa ú de. Ora, isso não é bom. Não há nada
mais re le van te, esse é um dos se to res mais im por tan tes
e, por tan to, os Esta dos e Mu ni cí pi os de ve ri am es tar apli -
can do re cur sos na sa ú de de for ma su fi ci en te para re a li -
zar um bom aten di men to. 

Te mos que aca bar com esse mis té rio. Que Esta -
dos são es ses? Se o Go ver no quer ou se os au to res da
emen da que rem que co me ce com 7%, vão pri me i ro sa -
ber que Esta dos es tão apli can do me nos 7%. Não sei por
que esse mis té rio. Se sou bes se, di ria qua is os Esta dos e
qual a ra zão de es ta rem apli can do me nos de 7%. Não é
jus to que os Esta dos não apli quem os re cur sos na área
de sa ú de. Va mos, pri me i ra men te, sa ber quem são. E

acho que não é atra vés de emen da cons ti tu ci o nal que
pre ci sa mos cor ri gir isso. Acho, pri me i ro, que o Mi nis té rio
da Sa ú de, atra vés de me ca nis mos pu ra men te ad mi nis -
tra ti vos, para mim, tem toda a le gi ti mi da de para con vo car 
os Go ver na do res e para dis cu tir com eles uma par ti ci pa -
ção que seja con si de ra da ex pres si va nos gas tos com a
sa ú de pú bli ca nes te País. Acho que tem toda con di ção
de fa zer isso. Acho, in clu si ve, que tem a con di ção de, eu
di ria, em ca sos ex tre mos, che gar até ao cú mu lo de es ta -
be le cer que os re cur sos do SUS não de ve ri am ser re -
pas sa dos para Esta dos que não es tão cum prin do seus
com pro mis sos. Acho que, do pon to de vis ta ad mi nis tra ti -
vo, po de mos re sol ver essa ques tão — e gos ta ria de cha -
mar a aten ção dos Se na do res para isso, que apro va ram
aqui a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, que es ta be le ce, no
seu art. 195, o se guin te: “Art. 195. A Lei de fi ni rá os cri té ri -
os de trans fe rên cia dos re cur sos para o Sis te ma Úni co
de Sa ú de e de ações de as sis tên cia so ci al da União para 
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os e dos
Esta dos para os Mu ni cí pi os, ob ser va da a res pec ti va
con tra par ti da de re cur sos”. Isso foi uma emen da cons ti -
tu ci o nal apro va da pelo Se na do. Então, tal vez uma lei
que tra tas se de es ta be le cer es sas con tra par ti das fos se
uma co i sa ra zoá vel. Ago ra, en ges sar tudo isso atra vés
de uma emen da cons ti tu ci o nal, sin ce ra men te, a meu
ver, não pa re ce mu i to jus to.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor
Pa u lo Sou to, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce do um
apar te à Se na do ra He lo i sa He le na. Te nho mu i ta sa tis fa -
ção em ou vi-la.

A Srª. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Pa u lo Sou to, que ro sa u dar o pro nun ci a men to de
V. Exª, por que, de al gu ma for ma, traz um de ba te ao ple -
ná rio, de ba te este que es ta va acon te cen do nas co mis -
sões. Qu e ro, pri me i ro, di zer que res pe i to o pro nun ci a -
men to de V. Exª, já ti ve mos a opor tu ni da de de dis cu tir as
ques tões re la ci o na das à vin cu la ção de re cur sos. Gos ta -
ria mu i to, e com par ti lho com V. Exª, que não tra ba lhás se -
mos vin cu la ção de re cur sos. Pes so al men te, não acre di -
to nos me ca nis mos ad mi nis tra ti vos que o Go ver no Fe -
de ral pos sa es ta be le cer para obri gar al guns Esta dos a
es ta be le cer um mon tan te, uma des ti na ção ma i or de per -
cen tu a is da re ce i ta lí qui da dos Esta dos, para a ques tão
da sa ú de. Não sei de vá ri os ou tros Esta dos, mas, no
caso do Pa ra ná, o Se na dor Osmar Dias já teve a opor tu -
ni da de de de mons trar, na Co mis são de Assun tos So ci a -
is, a aber ra ção, e, no caso de Ala go as, com pro me te me -
nos de 2%. Ago ra, ob je ti va men te, tal vez não seja nem
ma le vo lên cia de al guns go ver nos em re la ção aos per -
cen tu a is que com pro me tem a re ce i ta com a sa ú de. Eu, a 
vida toda, até por acom pa nhar a área de sa ú de e não ter
dú vi das de que a le gis la ção des ta área é uma das mais
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avan ça das do mun do – tal vez seja a mais avan ça da do
mun do na área de sa ú de, por es ta be le cer me ca nis mos
de con tro le so ci al, me ca nis mos ad mi nis tra ti vos ex tre ma -
men te im por tan tes – sei que é cla ro que exis tem pro ble -
mas, in clu si ve no âm bi to do go ver no cen tral: as ta be las
de pro ce di men tos, o re pas se que é fe i to, não se gun do a
po pu la ção ou o di ag nós ti co, e, por tan to, o per fil epi de mi -
o ló gi co das po pu la ções. Até aí, tudo bem! Ago ra, há uma 
co i sa que me move mais ain da a de fen der a PEC da Sa -
ú de, mes mo en ten den do to das as mo ti va ções de V. Exª,
co nhe cen do to dos os cál cu los que são apre sen ta dos,
sei exa ta men te os cál cu los que são apre sen ta dos. Sei
exa ta men te os cál cu los que são apre sen ta dos quan do
re ti ram os 25% da edu ca ção, quan do de ve ri am ti rar para 
a Ciên cia e Tec no lo gia, de ve ri am ti rar para cum prir a Lei
Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al. Mas há algo que me mo -
vi men ta a fa zer isso, Se na dor Pa u lo Sou to. É por que
quem tem pago a fim de que o Go ver no Fe de ral con ti nue 
es ta be le cen do essa po lí ti ca eco nô mi ca ir res pon sá vel, o
com pro me ti men to cada vez ma i or das re ce i tas do Esta -
do com o pa ga men to dos ju ros e ser vi ços da dí vi da, é a
po pu la ção mi se rá vel. Assim, sou fa vo rá vel à PEC da sa -
ú de. Tal vez as sim, em pur ran do pre fe i tos e go ver na do -
res no can to da pa re de, a fim de que in vis tam um per cen -
tu al na área da sa ú de, ad mi nis tra do res, che fes de Exe -
cu ti vo, Câ ma ras de Ve re a do res, Assem bléi as Le gis la ti -
vas e Con gres so Na ci o nal se mo vi men tem para que
pos sa mos mo di fi car o per fil da dí vi da do País e, por tan to, 
mo di fi car os per cen tu a is de com pro me ti men to das re ce i -
tas. Exa ta men te por isso. V. Exª tem toda ra zão do pon to 
de vis ta con cre to, ad mi nis tra ti vo, em re la ção ao fato.
Cada vez mais, voto fa vo rá vel e de fen do, pois tal vez as -
sim com pre fe i tos, che fes de Exe cu ti vo e go ver na do res
pres si o na dos, a con ta não so bre mais uma vez para a
po pu la ção mi se rá vel do País, que, como sabe V. Exª, é
quem re al men te paga os ju ros e os ser vi ços da dí vi da e
tem como úni ca re fe rên cia o se tor pú bli co, quer seja na
edu ca ção, quer seja na su pos ta po lí ti ca ha bi ta ci o nal ou
agrí co la e de sa ú de. V. Exª tem toda ra zão do pon to de
vis ta ob je ti vo. Eu, V. Exª e mu i tos nes ta Casa já fi ze mos
as con tas. Eu me mo vi men to mais ain da para apro var a
PEC da sa ú de, por que tal vez as sim al guns che fes de
Exe cu ti vo se mo bi li zem para for çar o Go ver no Fe de ral a
mu dar essa po lí ti ca eco nô mi ca ir res pon sá vel, essa sim,
que está aca ban do com o prin cí pio fe de ra ti vo, des man -
te lan do a au to no mia de Esta dos e Mu ni cí pi os. Por tan to,
pa ra béns a V. Exª por tra zer esse de ba te à Casa.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço à
Se na do ra e devo di zer que re co nhe ço so bre tu do a co e -
rên cia que V. Exª tem de mons tra do du ran te toda essa
dis cus são. De modo que po de mos até dis cor dar em re -
la ção a al guns as pec tos fun da men ta is, mas o bá si co
nes sa ques tão é a co e rên cia que V. Exª tem de mons tra -
do du ran te essa dis cus são.

Para fi na li zar, não te nho o di re i to de cha mar a aten -
ção, mas que ro di zer que va mos des mo ra li zar, no nas ce -

dou ro, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Mal ela nas ceu, 
va mos ter cons ciên cia de que va mos des mo ra li zá-la in -
te i ra men te. Por quê? Por que está lá mu i to bem dito que
qual quer des pe sa con ti nu a da só pode exis tir de duas for -
mas – isso até foi dis cu ti do du ran te a Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal -: ou te mos que au men tar im pos tos, que
não é exa ta men te o que que re mos; ou te mos que au -
men tar alí quo tas ou base de cál cu lo; ou te mos que re du -
zir des pe sas. Ou seja, va mos apro var isso e va mos im -
por aos go ver na do res que au men tem im pos tos ou ar ran -
jem um je i to – te nha ou não te nha um je i to – de re du zir
des pe sas em ní ve is que, em al guns ca sos, se rão dra má -
ti cos. Então, es tou con ven ci do – em bo ra sin ta an te ci pa -
da men te que a mi nha voz, nes se caso, não é uma voz
que te nha eco a do nes ta Casa – de que va mos ini ci ar a
des mo ra li za ção de uma lei que foi con si de ra da um gran -
de avan ço nes te País. Ou seja, não po de mos co brar res -
pon sa bi li da de de quem não tem au to ri da de. Se os go -
ver na do res e as as sem bléi as le gis la ti vas não têm au to ri -
da de para di zer o quan to de vem gas tar em cada se tor,
se lhe im põem isso, não po de mos co brar que ve nham a
cum prir a Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal.

Estou con ven ci do até que para essa lei que está
para che gar ao Se na do, a Lei de Res pon sa bi li da de Pe -
nal para Ges to res – por fa vor, não to mem isso de ou tra
for ma – te re mos que fa zer – como os ho mens da pu bli ci -
da de – uma au to-regulamentação. Qual é a si tu a ção de
um pre fe i to que diz: “Vou fa zer isso por que o Con gres so
me im põe que faça. Não pos so gas tar. Há uma emen da
cons ti tu ci o nal me im pon do que gas te e ou tra que não
gas te”. Cre io que es ses homens não po dem ser res -
pon sa bi li za dos pelo fato de não cum pri rem a Lei da
Res pon sa bi li da de Fis cal, que espe ro que não seja
des mo ra li za da.

Eram as ob ser va ções que gos ta ria de fa zer. Qu e -
ro re gis trar que, so bre tu do, que ro que a sa ú de con ti nue
avan çan do no País, que dis po nha de cada vez mais re -
cur sos. No en tan to, não cre io que essa seja a me lhor for -
ma para aju dar o se tor e para per mi tir que este te nha, de
for ma du ra dou ra, a atu a ção que to dos de se ja mos.

Mu i to obri ga do.
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 Ju vên cio da Fon se ca.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 289, DE 2000

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata
de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do De pu ta do
Pa u lo Jack son, que mor reu no úl ti mo dia 20.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do no mu ni cí pio de Ca e ti té, na Ba hia, o com -
pa nhe i ro Pa u lo Jack son foi um in can sá vel de fen sor dos
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in te res ses so ci a is e prin ci pal men te um lu ta dor con tra a
pri va ti za ção dos re cur sos hí dri cos de nos sos país.

For ma do em en ge nha ria pela Esco la Po li téc ni ca
da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, Pa u lo Jack son era
fun ci o ná rio da Empre sa Ba i a na de Água e Sa ne a men to
– Embra sa. Foi di re tor do Sin di ca to dos Enge nhe i ros da
Ba hia, de 1981 a 1986, pre si den te do Sin di ca to dos Tra -
ba lha do res de Água e Esgo to, no pe río do de 1986 a
1992, e Se cre tá rio-Geral do De par ta men to Na ci o nal dos
Urba ni tá ri os da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, de
1992 a 1993. O mo vi men to sin di cal sen ti rá mu i to sua fal -
ta. Nas ne go ci a ções en tre tra ba lha do res e em pre ga do -
res no Esta do da Ba hia, Pa u lo sem pre lem bra do pela se -
ri e da de e aus te ri da de como de fen dia os in te res ses dos
tra ba lha do res.

Des de 1993, ocu pa va uma ca de i ra de de pu ta do
es ta du al na Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia, onde mar -
cou sua atu a ção na luta em de fe sa do di re i to de to dos re -
ce be rem água e tra ta men to sa ni tá rio. Seu do mí nio do
Re gi men to Inter no da Casa, bem como sua pers pi cá cia
para usá-lo nos mo men tos mais opor tu nos, se rão lem -
bra dos por mu i to tem po.

O Par ti do dos Tra ba lha do res e o povo ba i a no per -
de ram um re fe ren ci al. Um ho mem que tra zia a es pe ran -
ça de dias me lho res. Sua par ti da não sig ni fi ca que sua
luta aca bou, pelo con trá rio, sua lem bran ça nos dará for -
ças para que pos sa mos con ti nu ar atu an do para que to -
dos bra si le i ros te nham o di re i to de des fru ta rem das ri -
que zas na tu ra is do Bra sil.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. – Edu ar -
do Ma ta raz zo Su plicy – Ge ral do Cân di do – He lo i sa He -
le na

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Para en ca mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra o Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas ci do no Mu ni cí -
pio de Ca e ti té, na Ba hia, o com pa nhe i ro Pa u lo Jack son
foi um in can sá vel de fen sor dos in te res ses so ci a is e,
prin ci pal men te, um lu ta dor con tra a pri va ti za ção dos re -
cur sos hí dri cos de nos so País.

For ma do em Enge nha ria pela Esco la Po li téc ni ca
da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, Pa u lo Jack son era
fun ci o ná rio da Empre sa Ba i a na de Água e Sa ne a men to
– Emba sa. Foi Di re tor do Sin di ca to dos Enge nhe i ros da
Ba hia, de 1981 a 1986; Pre si den te do Sin di ca to dos Tra -
ba lha do res de Água e Esgo to do Esta do, no pe río do de
1986 a 1992; Se cre tá rio-Geral do De par ta men to Na ci o -

nal dos Urba ni tá ri os da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do -
res, de 1992 a 1993. O mo vi men to sin di cal sen ti rá mu i to
sua fal ta. Nas ne go ci a ções en tre tra ba lha do res e em pre -
ga do res, no Esta do da Ba hia, Pa u lo sem pre será lem -
bra do pela se ri e da de e aus te ri da de com que de fen dia os 
in te res ses dos tra ba lha do res.

Des de 1993, ocu pa va uma ca de i ra de De pu ta do
Esta du al na Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia, onde mar -
cou sua atu a ção na luta em de fe sa do di re to de to dos re -
ce be rem água e tra ta men to sa ni tá rio. Seu do mí nio do
Re gi men to Inter no da Casa, bem como sua pers pi cá cia
para usá-lo nos mo men tos mais opor tu nos, se rão lem -
bra dos por mu i to tem po.

Não foi por ou tra ra zão que, por di ver sas ve zes, o
Co mi tê de Impren sa da Assem bléia Le gis la ti va da Ba -
hia o con si de rou o me lhor De pu ta do da pre sen te Le gis -
la tu ra e de anos an te ri o res.

O Par ti do dos Tra ba lha do res e o povo ba i a no per -
de ram um re fe ren ci al, um ho mem que tra zia es pe ran ça
de dias me lho res. Sua par ti da não sig ni fi ca que sua luta
aca bou; pelo con trá rio, sua lem bran ça nos dará for ças
para que pos sa mos con ti nu ar atu an do, a fim de que to -
dos os bra si le i ros te nham o di re i to de des fru tar das ri -
que zas na tu ra is do Bra sil.

Sr. Pre si den te, gos ta ria que fos se ane xa do em
nos so pro nun ci a men to a mo ção de pe sar pelo de sa -
pa re ci men to do com pa nhe i ro De pu ta do Esta du al Pa -
u lo Jack son, ex pres sa pe los De pu ta dos Esta du a is da 
Ba hia que com põem o Blo co que S. Exª li de ra va. E
peço à Mesa que seja en vi a da aos seus fa mi li a res a
có pia do pre sen te re que ri men to.

Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.
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As Srªs e Srs. Se na do res que apro vam o Re -
que ri men to nº 289/2000 que i ram per ma ne cer sen -
ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to.
A Mesa se as so cia aos sen ti men tos do Par ti -

do dos Tra ba lha do res pelo fa le ci men to do De pu ta -
do Pa u lo Jack son.

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 Se na dor Pa -
u lo Sou to é um Se na dor que res pe i to mu i to, pelo
que fez no Go ver no da Ba hia e pelo que vem fa -
zen do no Se na do. Mas que ro dis cor dar da po si ção 
que S. Exª as su miu aqui. Não en tra rei no mé ri to da 
dis cus são. Qu e ro dis cor dar da afir ma ção do Se na -
dor Pa u lo Sou to de que a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal será des mo ra li za da. Não será, Se na dor Pa -
u lo Sou to. Ela já foi! 

Se rei mu i to rá pi do, Sr. Pre si den te, pois a
hora é avan ça da e o as sun to é pe sa do de ma is,
mas é de ex tre ma gra vi da de. 

Ve jam a que pon to che gou o Mi nis té rio da Fa -
zen da, na pres sa, no aço da men to de as si nar o
con tra to de an te ci pa ção de ro yal ti es de Ita i pu com
o Go ver no do Pa ra ná. Te nho, des de fe ve re i ro, le -
van ta do esta ques tão aqui, não por que, como di -
zem al guns do Pa ra ná, es te ja que ren do pre ju di car
o meu Esta do. Pelo con trá rio, es tou que ren do pro -
te ger o Esta do do Pa ra ná do de sas tre para o qual
ele está sen do car re ga do, pela ir res pon sa bi li da de
da que les que ge ren ci am de for ma te me rá ria as fi -
nan ças pú bli cas do meu Esta do. 

No en tan to, te nho ba ti do em fer ro frio, Sr.
Pre si den te, por que, por mais que eu in sis ta, o as -
sun to não tem re ce bi do na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos o tra ta men to que me re ce. A Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos tem a res pon sa bi li -
da de de in ter pre tar suas re so lu ções. A Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, ao so li ci tar um pa re cer
do Ban co Cen tral, trans fe re para ele a in ter pre ta -
ção de uma re so lu ção que ela pró pria cri ou. 

Re fi ro-me à Re so lu ção nº 78, onde está es -
cri to que to das as an te ci pa ções de re ce i ta e to das
as ope ra ções de cré di to de vem ser au to ri za das ou
não pelo Se na do Fe de ral, mas de vem ser apre ci a -
das por esta Casa.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, no seu art.
37, tra ta di re ta men te des se as sun to, Se na dor Pa -
u lo Har tung, quan do diz: “Aos Esta dos e Mu ni cí pi -

os é ve da do an te ci par re ce i tas de qual quer na tu re za”. 

Não há o que dis cu tir!
Se na do ra He lo í sa He le na, pres te aten ção no

que vou di zer aqui, para ver, Se na dor Pa u lo, como
V. Exª foi be ne vo len te. A Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal foi tor pe de a da pelo con tra to as si na do en tre
o Go ver no do Pa ra ná e o Go ver no da União.

A le tra “L” do con tra to – não vou lê-lo na ín te -
gra – diz: “...que me di das des sa na tu re za são do
in te res se na ci o nal, fun da men ta is para o ajus te fis -
cal do Esta do, para o for ta le ci men to da Fe de ra ção
e para a ma nu ten ção da po lí ti ca de es ta bi li za ção”
– ago ra, pres tem aten ção V. Exªs – “com o aten di -
men to da Lei Com ple men tar nº 96, de 1999.”

Ora – e vejo à Mesa um ad vo ga do -, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal foi pu bli ca da no dia 4 de
maio de 2000. O con tra to, que te nho em mão, as si -
na do pelo Go ver no do Pa ra ná e a União, para a an -
te ci pa ção dos cré di tos re fe ren tes aos ro yal ti es de
Ita pu, foi as si na do no dia 10 de maio, por tan to,
seis dias de po is da pu bli ca ção da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal.

E sa bem qual é o úl ti mo ar ti go da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal? 

Art. 75: “Re vo ga-se a Lei Com ple men tar nº
96, de maio de 1999”.

Ora, o con tra to foi as si na do com base numa
lei que foi re vo ga da: a Lei Com ple men tar nº 96,
que não exis tia mais no dia em que o Mi nis tro Pe -
dro Ma lan e o Go ver na dor do Pa ra ná as si na ram o
con tra to de ro yal ti es. 

Então, o que é isso? Alguém pode ex pli -
car-me, por que não con si go en ten der! 

Obvi a men te, pas sa ram por cima da Re so lu -
ção nº 78! O que se faz aqui é uma ope ra ção de
cré di to, sim! É um fi nan ci a men to, sim! 

Ita i pu é uma bi na ci o nal, emi nen te Se na dor
Edu ar do Su plicy, e os cré di tos não per ten cem ao
Pa ra ná, mas à União. E a União está an te ci pan do
os di re i tos que tem so bre os cré di tos da Ita i pu, fa -
zen do um fi nan ci a men to ao Pa ra ná, con ce den -
do-lhe, por tan to, um em prés ti mo de três bi lhões –
e não es tou fa lan do aqui de ni nha ria, não. 

Hoje, dis se ram que há as sun tos mais im por -
tan tes para tra tar do que este. 

Re al men te, há tema mais re le van te, como a
ques tão da Pe tro bras. Mas não é por isso que va -
mos jo gar este as sun to de ba i xo do ta pe te e es que -
cer que Esta dos es tão an te ci pan do re ce i tas, des -
cum prin do a le gis la ção. 
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Aqui, Sr. Pre si den te, exis te algo mu i to sé rio.
Vou re pe tir: o con tra to foi as si na do ci tan do uma lei
re vo ga da pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. O
con tra to é do dia 10 de maio; a Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal é do dia 4 de maio. Seis dias de po is,
es que ce ram que ha vi am re vo ga do uma lei e as si -
na ram um con tra to com base na que la lei. 

Não sou ad vo ga do, Sr. Pre si den te. Mas, para 
mim, esse con tra to não vale. A lei que fun da men ta
o con tra to não exis te mais! Logo, o con tra to tam -
bém não exis te. Além dis so, o con tra to não foi pu -
bli ca do. Para que os efe i tos de um con tra to en tre
dois en tes pú bli cos pos sam con cre ti zar-se, é pre -
ci so que esse con tra to seja pu bli ca do. Ele não foi
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União. Te nho acom -
pa nha do tudo isso to dos os dias, e não vi no Diá rio
Ofi ci al da União o con tra to pu bli ca do. E pior do que 
isso, Sr. Pre si den te: a no tí cia di vul ga da pela im -
pren sa do Pa ra ná é que as pri me i ras par ce las já
fo ram li be ra das. Qu an ta trans gres são em um caso 
só! 

E aí que ro de i xar cla ro que não sou con tra a
an te ci pa ção de ro yal ti es para o Pa ra ná, como es -
tão di zen do lá, da for ma que pro pus. O Go ver na -
dor tem o di re i to de pro por a an te ci pa ção do ro yal -
ti es para o pe río do do seu man da to de go ver no e
para cap ta li zar o Fun do de Pre vi dên cia por que
esse é o ob je ti vo. Ago ra, dis por do di nhe i ro de 23
anos, R$3 bi lhões, e gas tar como o fez até ago ra,
como pa ra na en se, não con cor do. E quem é pa ra -
na en se e pre o cu pa-se com o Esta do tam bém não
con cor da com isso. Até os do nos dos jor na is, que
em seus edi to ri a is elo gi am a an te ci pa ção de ro yal -
ti es para o Pa ra ná, de ve ri am es tar pre o cu pa dos
com o fu tu ro do Esta do.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, gos ta ria de di zer que re cla mei da
tri bu na há al guns dias, di zen do que há mu i tos
anos a Rede Glo bo não me en tre vis ta va e não per -
mi tia le var uma en tre vis ta mi nha ao ar. Sou Se na -
dor do Esta do, e pre ci sa va dar ou tra ver são. A
Rede Glo bo cha mou-me para ser en tre vis ta do, de -
po is que eu dis se isso aqui. Fui en tre vis ta do. O re -
pór ter da Rede Glo bo, en tão, per gun tou-me: “Mas, 
en tão, você está con tra a opo si ção do Esta do por -
que essa an te ci pa ção vai be ne fi ci ar o pró xi mo Go -
ver no, que pode ser, in clu si ve, um Go ver no do pró -
prio PSDB. Esse Par ti do tem vá ri os can di da tos
que po dem ser ele i tos go ver na dor.” Não es tou
con tra o can di da to, não es tou con tra a an te ci pa -
ção dos ro yal ti es; es tou con tra aque les que en ten -

dem que be ne fi ci ar o Esta do por sete anos e es -
que cer que o Esta do vai con ti nu ar exis tin do com
os seus pro ble mas e sem a re ce i ta es tão fa zen do
uma boa ação para o Esta do. Não! Estão com pro -
me ten do as fu tu ras ges tões ad mi nis tra ti vas do
Esta do, por que quem não con se gue so bre vi ver
com as re ce i tas pre sen tes está con fes san do que
que brou o Esta do e, ao que rer an te ci par tan to di -
nhe i ro por tan to tem po, está com pro me ten do o fu -
tu ro do Esta do por lon gos anos. E quem vai pa gar
é o pró prio povo do Pa ra ná.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Osmar Dias, a re fle xão fe i ta por V. Exª nes ta
tar de tem to tal pro ce dên cia. Com a apro va ção e a
san ção da Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal, o Bra sil 
tem vi bra do. Onde se vai, ou ve-se di zer que ago ra
va mos en trar nos ei xos, que não se vai gas tar mais 
do que se ar re ca da ou que, como diz um adá gio
po pu lar, nin guém dará o pas so ma i or que a per na.
Por si nal, em 1995, cri ou-se no Se na do uma co -
mis são es pe ci al para ana li sar as obras ina ca ba -
das. Tive a hon ra de ser o Re la tor. Encon tra mos
pelo Bra sil afo ra mais de 1200 obras ina ca ba das
do Go ver no Fe de ral. Por quê? Por que al guns Go -
ver nos co me ça vam as obras, lan ça vam a pe dra
fun da men tal e não se in te res sa vam por quem as
con ti nu a ria, fi can do as obras jo ga das por aí. Com
a Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal, es tá-se di zen do
que o Bra sil vai en trar nos ei xos, que ago ra todo
mun do tem de obe de cer. Mas ouvi há pou co o Se -
na dor Pa u lo Sou to di zer que aos Esta dos está se
im pon do uma emen da des ta Casa que diz que tem
de se gas tar X nis so e Y na qui lo. Como é que um
Esta do, para se en qua drar na Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal, vai po der se guir as nor mas, se o pró -
prio Con gres so está que ren do vo tar al te ra ções im -
pon do no vas re gras? Fica di fí cil. Tem ra zão o Se -
na dor Pa u lo Sou to, quan do le van ta essa ques tão.
V. Exª tam bém toda ra zão quan do diz que há uma
lei de res pon sa bi li da de fis cal já em vi gor no Bra sil
e vem um dos Esta dos con se guir an te ci pa ção,
como é caso do Pa ra ná, com pro me ten do fu tu ras
ad mi nis tra ções. Quer di zer, vem ul tra pas san do os
li mi tes do que pre vê a pró pria le gis la ção que foi
san ci o na da re cen te men te. Não é pos sí vel isso.
Vai vi rar uma anar quia, essa é a ver da de. Se qui -
ser an te ci par den tro do pró prio Go ver no, como diz
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V. Exª, tudo bem. Ago ra, não po de rá, de acor do
com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, com pro me -
ter fu tu ro do Go ver no, seja o dele ou de ou tro. Pen -
so que deve va ler para to dos, se não vai se trans -
for mar, como se diz co mu men te, numa ba der na.
Não é pos sí vel isso. Se for o pre ce den te, se a lei
foi san ci o na da, como diz V. Exª, no dia 4 de maio,
e este con tar com a an te ci pa ção de re cur sos – seja 
de ban co, de em pre sa ou de mul ti na ci o nal, mas é
an te ci pa ção que o Pa ra ná vai de i xar de usar mais
tar de -, essa an te ci pa ção será ba se a da numa lei
que já foi re vo ga da. Isso não é cor re to, mes mo que 
fos se fe i to, não é pos sí vel exis tir isso. Pen so que,
no mí ni mo, te mos que le var à re fle xão e al gu ma
co i sa terá de ser fe i ta ou a fa zer, por que tem que
se pres tar in for ma ções so bre isso; caso con trá rio,
vira uma ba der na, re pi to, no Bra sil in te i ro e cai por
ter ra uma ne go ci a ção que tan to se de ba teu no
Bra sil in te i ro.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga -
do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. 

Qu e ro de i xar bem cla ro, ao con clu ir este cur -
to pro nun ci a men to, por que o as sun to é gra ve e eu
não po de ria de i xar de ma ni fes tar-me, que es tou le -
van tan do as even tu a is ir re gu la ri da des so bre esse
pro ces so de an te ci pa ção de re ce i tas des de de -
zem bro. Te nho en fren ta do mu i tas di fi cul da des
den tro da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
para tra tar essa ques tão. Hoje, in clu si ve, tive um
de sen ten di men to com o Pre si den te da que la Co -
mis são, que pro te lou a vo ta ção de uma ma té ria
que po de ria re gu la men tar as an te ci pa ções de re -
ce i tas e, des sa for ma, não pu de mos vo tá-la. 

Qu e ro lem brar que a CPI dos Pre ca tó ri os foi
cri a da exa ta men te por que fo ram au to ri za dos pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral no pas sa do, pro ces sos que ori gi na ram a
emis são da que les tí tu los pre ca tó ri os, que de po is
en se ja ram a cons ti tu i ção de uma CPI. 

Essa ques tão dos ro yal ti es está mu i to mal ex -
pli ca da. Qu e ro de i xar cla ro, para fi na li zar, prin ci -
pal men te para al guns co lu nis tas “ames tra dos”,
que es cre vem o que não sa bem por que es cre vem
ape nas o que re ce bem do Pa lá cio Igua çu já es cri to 
e daí pu bli cam sem sa ber in ter pre tar o que es tão
es cre ven do, a es ses co lu nis tas “ames tra dos” que -
ro di zer que cum pro meu de ver de pre ser var as fi -
nan ças do Esta do no pre sen te e no fu tu ro. Caso
esse con tra to te nha con se qüên cia e es sas an te ci -
pa ções con ti nu em sen do fe i tas, que ro ver a le gi ti -
mi da de e a le ga li da de des se con tra to. Não mo ve -

rei uma pa lha para im pe dir que o di nhe i ro vá para o 
Pa ra ná, mas que ro ver se está indo de for ma le gal, 
le gí ti ma e se a fi na li da de que cons ta no con tra to,
ou seja, ca pi ta li zar o Fun do de Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, es ta rá sen do obe de ci da. Caso
con trá rio, não he si ta rei em as si nar como pri me i ro
sig na tá rio, es pe ran do ser acom pa nha do por pelo
me nos 26 ou tros Srs. Se na do res, um re que ri men -
to pe din do uma CPI para in ves ti gar as an te ci pa -
ções que es tão ocor ren do. Cre io que já es tão qua -
se do ta ma nho dos pre ca tó ri os, e os rom bos que fi -
ca rão para os pró xi mos Go ver nos evi den te men te
se rão mu i to gran des para se rem en co ber tos da
for ma como es tão que ren do en co brir.

Fiz uma de nún cia: o con tra to as si na do ba se -
ia-se em uma lei que não exis te mais. Não sou ad -
vo ga do, mas en ten do que o con tra to não mais
exis te. 

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

lhães) – Os Srs. Se na do res Gil vam Bor ges, Car los 
Pa tro cí nio e José Agri pi no 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. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, lon ge de ser a
pri me i ra vez – e, do modo como meu Esta do está
sen do go ver na do, se gu ra men te não será a úl ti ma
– vol to a esta Tri bu na para ex pres sar mi nha pro -
fun da pre o cu pa ção com a in crí vel ina pe tên cia ao
tra ba lho de mons tra da, dia após dia, pelo atu al Go -
ver na dor do Ama pá. O gra ve, o ina ce i tá vel é que
essa ina pe tên cia se trans for ma em des ca so ad mi -
nis tra ti vo e, quan do isso cor re, sa be mos to dos, é o 
Esta do por in te i ro que so fre as mais ter rí ve is con -
se qüên ci as.

Hoje, que ro re to mar o caso da BR-156, exem -
plar so bre to dos os as pec tos. Qu al quer pes soa
me di a na men te in for ma da acer ca da re a li da de
ama pa en se sabe per fe i ta men te bem da vi tal im -
por tân cia des sa ro do via. Dis pon do de uma área de 
qua se 143 mil e 500 qui lô me tros qua dra dos, abri -
gan do uma po pu la ção de cer ca de 500 mil ha bi tan -
tes, o Ama pá está di vi di do em 16 mu ni cí pi os, sen -
do que a ca pi tal – Ma ca pá – e o vi zi nho mu ni cí pio
de San ta na con cen tram algo em tor no de 80% da
po pu la ção.

O tra ça do da ci ta da ro do via ex pres sa o sen ti -
do de sua exis tên cia. Par tin do do sul, a BR-156
cor ta todo o Esta do na di re ção nor te, li gan do-o à
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Gu i a na Fran ce sa. É como se fos se uma es pé cie
de bús so la a ori en tar os pas sos a se rem da dos
pela eco no mia do Ama pá. Des ti no, vo ca ção e ge o -
gra fia em pur ram o Esta do na di re ção nor te.

Nos úl ti mos tem pos, com as mo di fi ca ções
apre sen ta das pelo ce ná rio eco nô mi co mun di al,
um fato novo veio agre gar-se, po si ti va men te, às
ra zões já exis ten tes para a ma i or apro xi ma ção en -
tre o Ama pá e a Gu i a na Fran ce sa. Tra ta-se do pro -
ces so em mar cha de cons ti tu i ção de gran des blo -
cos, como for ma de se con fe rir peso e im por tân cia
aos pa í ses, num qua dro de acen tu a da com pe ti ção
por mer ca dos.

Nes se sen ti do, não nos es que ça mos de um
pon to es sen ci al: se le var mos em con si de ra ção a
pro xi mi da de da Gu i a na e , so bre tu do, se não nos
es que cer mos que ela é um de par ta men to da Fran -
ça, ime di a ta men te con clu i re mos ser a ro do via
BR-156, li gan do Ma ca pá a Oi a po que, a mais ób via 
e pró xi ma li ga ção ter res tre do Bra sil com a União Eu -
ro péia! O ca rá ter es tra té gi co des sa rodovia há mu i to foi 
per ce bi do pe los nos sos vi zi nhos e pe las au to ri da -
des fran ce sas. Por isso, do ou tro lado da fron te i ra,
as obras es tão pra ti ca men te con clu í das.

Em um pe río do de eco no mia al ta men te glo -
ba li za da, em que a com pe ti ti vi da de al can ça ní ve is
ex po nen ci a is, am pli ar mer ca dos, fa ci li tan do-se as
co mu ni ca ções en tre pro du to res e com pra do res,
pas sa a ser meta por to dos per se gui da. Eis uma
ra zão in dis cu tí vel para que as obras da BR-156 se -
jam con clu í das no me nor es pa ço de tem po.

Mas exis tem ou tras ra zões, igual men te sig ni -
fi ca ti vas, que jus ti fi cam a exi gên cia que con ti nu a -
men te re i te ra mos de que a BR-156 seja en ca ra da
como pri o ri da de ab so lu ta. Re fi ro-me, es pe ci fi ca -
men te, ao qua dro de to tal aban do no em que se en -
con tram as co mu ni da des do in te ri or. Impe dir a co -
mu ni ca ção en tre os mu ni cí pi os e en tre eles e a ca -
pi tal é o ca mi nho mais fá cil para con de nar es sas
co mu ni da des ao iso la men to e ao gra da ti vo em po -
bre ci men to. Qu an to a isso, se ja mos ho nes tos, o
Go ver no Ca pi be ri be tem tido in dis cu tí vel su ces -
so...

O que es tou afir man do nes te mo men to, para
re gis tro nes ta Casa e, es pe ci al men te, para o co -
nhe ci men to do povo de meu Esta do, é que, por in -
cú ria ou in com pe tên cia de seu Go ver na dor, Ama -
pá ain da não con se guiu ver a BR-156 con clu í da.
Como é a mais im por tan te ro do via a cor tar o ter ri -
tó rio ama pa en se, dá para ima gi nar a di men são do

pre ju í zo que in fe li ci ta todo o Esta do. Por que mo ti vo,
Se nhor Pre si den te, pos so fa zer tal afir ma ção?

Em pri me i ro lu gar, como a BR-156 ain da não
foi fe de ra li za da, os re cur sos a se rem uti li za dos em 
suas obras são cre di ta dos ao Esta do pela União,
que, por meio de con vê ni os, os re pas sa ao De par -
ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem. É no
trans cur so des se pro ces so que mais se ma ni fes ta
a in ca pa ci da de ad mi nis tra ti va do Go ver na dor do
Esta do.

A in com pe tên cia ad mi nis tra ti va do Go ver no
do Esta do é de tal mon ta que os pro je tos não são
se quer ela bo ra dos. Isso faz com que o Esta do do
Ama pá per ca o di re i to à uti li za ção dos re cur sos
alo ca dos no or ça men to fe de ral.

Mas a cul pa do Go ver na dor não pára por aí.
Ve ja mos o re cen tís si mo pro ces so de ela bo ra ção
da pro pos ta or ça men tá ria. Como sa bem to dos,
esse é o mo men to da de fe sa de pro je tos de in te -
res ses dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. Nada mais
na tu ral que as sim ocor ra, aqui ou em qual quer de -
mo cra cia pelo mun do afo ra. Pois bem: no nos so
caso, foi a ban ca da do Ama pá que se mo bi li zou e
lu tou in can sa vel men te para ga ran tir os re cur sos
ne ces sá ri os para le var o as fal to da BR-156 do mu -
ni cí pio de Fer re i ra Go mes ao de Oi a po que, na
fron te i ra com a Gu i a na Fran ce sa. Essa luta, Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a ban ca da do
Ama pá as su miu so zi nha, ante a im per doá vel omis -
são do Go ver na dor.

Na con di ção de Co or de na dor da Ban ca da Fe -
de ral do Ama pá jun to à Co mis são Mis ta de Orça -
men to, tra ba lha mos in ces san te men te, in clu si ve
du ran te as ma dru ga das, ne go ci an do e exi gin do os
re cur sos para a tão so nha da BR-156, es tra da que
já tive o pri vi lé gio de co nhe cer, du ran te 27 (vin te e
sete) dias de ca mi nha da.

Res sal ta mos que, este ano, con se gui mos
des ti nar para a BR-156 o mon tan te de 15 mi lhões
de re a is. To da via, caso o Go ver no do Esta do do
Ama pá de i xe de agir com agi li da de e efi ciên cia, no
sen ti do de apre sen tar os pro je tos res pec ti vos, a
his tó ria se re pe ti rá e per de re mos uma vez mais os
re cur sos, por ir res pon sa bi li da de, in com pe tên cia e
fal ta de dis po si ção para o tra ba lho.

Essa omis são é ain da mais des pro vi da de
sen ti do quan do se sabe que o pró prio Pre si den te
da Re pú bli ca, quan do da cam pa nha para sua re e -
le i ção, pro me teu pu bli ca men te des ti nar os re cur -
sos ne ces sá ri os para a con clu são das obras da ro -
do via. Ora, como Go ver na dor de Esta do, o Sr. Ca -
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pi be ri be te ria mu i to mais fa ci li da de para co brar a
pro mes sa pre si den ci al. No en tan to, ca lou-se, fu -
giu de uma luta que se ria dele em pri me i ro lu gar.

Esta mos, pois, em si tu a ção ex tre ma men te di -
fí cil. De duas for mas di fe ren tes, o Go ver na dor con -
se gue atra pa lhar nos so Esta do: de um lado, sua
ob tu sa e in com pre en sí vel re cu sa em agir po li ti ca -
men te no sen ti do de pres si o nar a União quan to à
li be ra ção de re cur sos para essa que é uma obra
es tra té gi ca para o Esta do; de ou tro, sua no tó ria in -
ca pa ci da de ad mi nis tra ti va, que se ma ni fes ta ex -
pres sa men te nos ha bi tu a is e ab sur dos atra sos na
apli ca ção dos re cur sos li be ra dos.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, exi gi mos a fe -
de ra li za ção da BR-156. É a ga ran tia de que pre ci -
sa mos para vê-la con clu í da, lon ge da ad mi nis tra -
ção per ni ci o sa do atu al Go ver no do Esta do. É a
cer te za de vê-la tran si tá vel em to das as épo cas do
ano, ao con trá rio do que hoje ocor re – sob as chu -
vas, o trá fe go de i xa de exis tir. É a pos si bi li da de
con cre ta de vê-la di na mi zan do a eco no mia do es -
ta do e co lo can do um pon to fi nal no iso la men to das
po pu la ções in te ri o ra nas.

O Ama pá me re ce!
Era o que ti nha a di zer. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, à me di da
que a so ci e da de bra si le i ra avan ça em or ga ni za ção 
e em “ci vi li da de” au men ta a pos si bi li da de de se co -
me te rem cri mes, uti li zan do-se do apa ra to for ne ci -
do por essa mes ma so ci e da de mo der na. Qu e ro
abor dar, hoje, es pe ci fi ca men te, o caso das fra u -
des com do cu men tos e o enor me pre ju í zo que ca u -
sam. São fra u des que acar re tam da nos não só a
par ti cu la res, mas ao pró prio Esta do, e , em úl ti ma
ins tân cia, à so ci e da de como um todo.

To dos os bra si le i ros são obri ga dos a por tar
vá ri os do cu men tos, cada qual de les apre sen tan do
um pro ble ma, como enu me ra re mos a se guir.

As cer ti dões de nas ci men to, do cu men to bá si -
co, não têm che ga do a to dos, de vi do a seu cus to.
Para re sol ver esse pro ble ma, apro va mos uma lei
obri gan do os car tó ri os a emi ti rem cer ti dões de
nas ci men to gra tu i ta men te para aque les que não
po dem pa gar por ela. Mes mo as sim, res ta o pro -
ble ma da fal ta de aces so aos da dos ca das tra is ori -
gi na is dos car tó ri os por ou tras ins ti tu i ções en car -
re ga das de emi tir do cu men tos.

Os tí tu los de ele i tor têm sido uti li za dos fra u -
du len ta men te, por não apre sen ta rem a se gu ran ça
re que ri da de um do cu men to des se por te. Nos úl ti -

mos ple i tos, fo ram uti li za dos tí tu los de ele i to res
mor tos, tí tu los “alu ga dos” e ou tros ne fas tos pro ce -
di men tos, tudo isso gra ças a fa lhas na iden ti fi ca -
ção.

O CPF, que de ve ria ser uma das ga ran ti as
con tra as fra u des fis ca is, tam bém tem sido usa do
fra u du len ta men te. To dos se lem bram dos epi só di -
os das con tas-fantasmas, em que eram mo vi men -
ta das so mas vul to sas, sem que exis tis sem pes so -
as que cor res pon des sem aos CPFs uti li za dos.

Tam bém a car te i ra de tra ba lho está su je i ta a
fal si fi ca ções, pois tem sido uti li za da para “es quen -
tar” tí tu los de ele i tor fal si fi ca dos.

As car te i ras de mo to ris ta, emi ti das pe los de -
par ta men tos de trân si to es ta du a is são alvo de mu i -
tas fra u des, am pla men te di vul ga das na im pren sa.

E quan to às Car te i ras de Iden ti da de? Em
tese, cons ti tu em o do cu men to mais im por tan te do
bra si le i ro. Aque le que diz quem é quem. Mas a car -
te i ra de iden ti da de apre sen ta vá ri os pro ble mas:
fal ta ar ti cu la ção en tre as Se cre ta ri as de Se gu ran -
ça es ta du a is, res pon sá ve is pela emis são das car -
te i ras, o que abre es pa ço para fra u des; mes mo
sen do con fec ci o na das em pa pel de se gu ran ça,
são pas sí ve is de adul te ra ção, por se rem plas ti fi ca -
das; os da dos são ex tre ma men te vo lá te is, não há
re gis tro de mu dan ça de en de re ço, nem atu a li za -
ção da si tu a ção ci vil ou mes mo das mu dan ças de
apa rên cia do por ta dor do do cu men to.

Já che go, Sras. e Srs. Se na do res, ao pon to a
que me pro po nho nes te pro nun ci a men to: de se jo
que seja ace le ra do o Pro je to de Re gis tro de Iden ti -
fi ca ção Ci vil, com a ado ção do Car tão de Iden ti da -
de Ci vil.

O pri me i ro pas so para se che gar a esse do cu -
men to já foi dado, com a apro va ção da Lei nº
9.454, de 7 de abril de 1997, que ins ti tu iu o nú me ro 
úni co de Re gis tro de Iden ti da de Ci vil. Por esse nú -
me ro úni co, cada ci da dão bra si le i ro, nato ou na tu -
ra li za do, será iden ti fi ca do em to das as suas re la -
ções com a so ci e da de e com os or ga nis mos go ver -
na men ta is e pri va dos.

A pri me i ra pro vi dên cia para que a lei seja
cum pri da é a ins ti tu i ção do Ca das tro Na ci o nal de
Re gis tro de Iden ti fi ca ção Ci vil, des ti na do a con ter
o nú me ro úni co de Re gis tro Ci vil acom pa nha do
dos da dos de iden ti fi ca ção de cada ci da dão.

No pra zo de cin co anos após a pro mul ga ção
da lei, em abril de 2002, por tan to, to dos os do cu -
men tos de iden ti fi ca ção que es ti ve rem em de sa -
cor do com a lei per de rão a va li da de. Por isso, urge
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se rem to ma das as pro vi dên ci as para cum prir as
de ter mi na ções da lei. Por isso, o Insti tu to Na ci o nal 
de Iden ti fi ca ção do De par ta men to de Po lí cia Fe de -
ral tem tra ba lha do na re gu la men ta ção da lei, para
que ela pos sa ser cum pri da.

Se gun do ar ti gos pu bli ca dos na re vis ta
Impres sões, de ou tu bro de 1999, mu i tos es tu dos
já fo ram fe i tos para im plan tar o novo Car tão de
Iden ti fi ca ção Ci vil.

Um pri me i ro pas so é a im plan ta ção in for ma ti -
za da dos ca das tros cri mi na is e ci vis de im pres -
sões di gi ta is, lan çan do mão de sis te mas como o
AFIS – Au to ma ted Fin ger print Iden ti fi ca ti on
System. Isso cons ti tu i ria a base da iden ti fi ca ção ci -
vil, ao ga ran tir a uni ci da de do ca das tro de in di ví du -
os.

O Car tão de Iden ti da de Ci vil tra rá inú me ras
van ta gens, co mu ni ca rá três ver da des: a pes soa é
re al men te aque la quem diz ser; essa pes soa não
pos sui ou tro do cu men to igual e vá li do; e seus da -
dos são re a is e cor re tos; terá qua li da de, du ra bi li -
da de e se gu ran ça in trín se ca; a base de fa bri ca ção
(plás ti ca) per mi ti rá: o uso de qua li da de das ima -
gens di gi ta li za das, im pres são de de se nhos es pe -
ci a is e mi cro im pres são, gra va ção de mar cas de
se gu ran ça vi sí ve is a olho nu ou ve ri fi cá ve is com
apa re lhos sim ples e de ba i xo cus to; cons ti tu i rá
meio para me mó ria como tar jas mag né ti cas, chips
de con ta to ou sem con ta to, có di gos de bar ras.

Isso abre um imen so cam po para apli ca ções
go ver na men ta is e co mer ci a is, o que é bom, pois a
emis são de 160 mi lhões de Car tões de Iden ti da de
traz como pri me i ro pro ble ma o cus to. A idéia é ex -
plo rar o in te res se das em pre sas, que têm uma
imen sa base ins ta la da de le i to res de car tões, ter -
mi na is fi nan ce i ros e pon tos de ven da. Com o es ta -
be le ci men to de par ce ri as cri a ti vas en tre o se tor
pú blico e o se tor pri va do, será pos sí vel vi a bi li zar a re -
ta guar da fi nan ce i ra para ad qui rir equi pa men tos, tre i -
nar pes so al e con tra tar os ser vi ços de apo io a esse
pro gra ma.

Com isso, es ta re mos acom pa nhan do uma
ten dên cia mun di al, que é a ado ção de mo der nas
tec no lo gi as di gi ta is para cap tu ra de da dos, ge ren -
ci a men to de ban cos de da dos e emis são ele trô ni -
ca se gu ra de do cu men tos. Essa ten dên cia, por
sua vez, é sim ples men te a res pos ta ao au men to
da de man da por do cu men tos de iden ti fi ca ção,
quer di zer, au men to do aces so à ci da da nia. E a
me lhor res pos ta tem sido a mi gra ção dos sis te mas
tra di ci o na is ba se a dos em do cu men tos de pa pel
para os sis te mas ele trô ni cos di gi ta is. Isso não só

fa ci li ta o ar ma ze na men to de da dos, mas tam bém
re duz o tem po de ma nu se io e es pa ço de ar qui va -
men to. Do mes mo modo, fa ci li ta a re cu pe ra ção e
aná li se dos da dos com ma i or ní vel de se gu ran ça.

Para im plan tar um sis te ma in te gra do de iden -
ti fi ca ção, são ne ces sá ri os al guns re qui si tos, como
as par ti cu la ri da des de cada uni da de da Fe de ra -
ção, suas ne ces si da des, ex pec ta ti vas, re cur sos,
pos si bi li da de de ma nu ten ção, atu a li za ção.

Ou tra ne ces si da de é de que o ca das tra men to 
po pu la ci o nal seja con fiá vel. E como a base da ve -
ra ci da de de um do cu men to ofi ci al de iden ti da de é
a cer ti dão de nas ci men to, os car tó ri os de re gis tro
ci vil pre ci sam ser par te in te gran te da so lu ção no
Bra sil.

Com to das as pro vi dên ci as a se rem to ma das
para im plan tar o Re gis tro de Iden ti da de Ci vil e o
novo Car tão de Iden ti da de, es pe ra mos que as au -
to ri da des do Mi nis té rio de Jus ti ça, as sim como
seus par ce i ros ins ti tu ci o na is, ace le rem a re gu la -
men ta ção des se pro je to. Igual men te im por tan te é
pro vi den ci ar os re cur sos ne ces sá ri os, pois sem
eles, esse pro je to é in viá vel e a so ci e da de con ti nu -
a rá sen do ví ti ma das di ver sas fra u des con tra a ci -
da da nia e con tra o pa tri mô nio pú bli co.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a edi ção do dia 21
de maio do cor ren te do jor nal O Esta do de S. Pa u lo
pu bli cou ma té ria sob o tí tu lo “CPI do Fi nor pode
apu rar ope ra ções do BNB”.

Como a ci ta da ma té ria faz alu sões à mi nha
pes soa, jul go-me no de ver de pres tar à Casa os
es cla re ci men tos cons tan tes da car ta que en de re -
cei ao Sr. Edi tor da que le Jor nal, e que tor no pú bli -
ca pela le i tu ra que pas so a fa zer:

Bra sí lia, 22 de maio de 2000 

Ilmº Sr.
Lou ri val San ta na
Edi tor-Adjunto do Jor nal “Esta do de

São Pa u lo”
Fax 11 857 5488
São Pa u lo – SP

Se nhor Edi tor, 
Re por tan do-me à ma té ria pu bli ca da

na edi ção de do min go, 21 de maio, sob o
tí tu lo “CPI do FINOR Po de rá apu rar ope -
ra ções do BNB”, onde sou ci ta do, de se jo
fa zer uma cor re ção e re a fir mar de cla ra -
ções já an te ri or men te pres ta das.
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1. Não é ver da de que, como está es -
cri to na ma té ria, pro cu ra do pela re por ta -
gem do Esta dão, não re tor nei os te le fo ne -
mas. Pro cu ra do uma úni ca vez pela Jor -
na lis ta Eu gê nia Lo pes, dia 16 do cor ren -
te, in for mei tudo que me foi in da ga do à
res pe i to de par ti ci pa ção aci o ná ria na
Empre sa MAISA. Estra nho, por tan to, a
afir ma ti va fe i ta pela ma té ria que tex tu al -
men te diz “o Esta do pro cu rou Agri pi no
Maia que não re tor nou os te le fo ne mas”
como que su ge rin do es ti ves se eu me es -
con den do de algo que me cons tran ges se.

2. Con for me já foi dito à Jor na lis ta
Eu gê nia Lo pes da su cur sal de Bra sí lia,
en tre os anos de 1968 e 1975, tra ba lhei
como Enge nhe i ro na Cons tru to ra EIT –
Empre sa Indus tri al Téc ni ca.

3. Des sa Empre sa, uti li zan do como
mo e da de com pra gra ti fi ca ções por pro -
du ti vi da de, ad qui ri ações que, à épo ca,
equi va li am a 0,5% de seu ca pi tal so ci al.

4. Das fun ções ad mi nis tra ti vas que
exer cia no Gru po EIT, re ti rei-me no fi nal
de 1978 para exer cer o car go de Pre fe i to
de Na tal.

5. A EIT, num dado mo men to da dé -
ca da de 70, cre io eu, as su miu o con tro le
aci o ná rio da MAISA – Mos so ró
Agro-Industrial S.A. – fa zen do dos seus
só ci os aci o nis tas tam bém da MAISA.

6. Sou sim pe que no aci o nis ta da
E.I.T., sem ne nhu ma in ge rên cia ad mi nis -
tra ti va nos seus ne gó ci os ou nos ne gó ci -
os de sua con tro la da a Ma i sa.

7. Ja ma is es ti ve na Su de ne ou no
BNB para tra tar de qual quer in te res se do
Gru po E.I.T., até por que como pe que no
aci o nis ta não par ti ci po dos seus pro je tos
nem dos seus in ves ti men tos.

8. Inge rên cia po lí ti ca nos ne gó ci os
de qual quer das Empre sas ci ta das não te -
nho, nun ca tive e nem nun ca me foi so li ci -
ta da, até por que as vin cu la ções po lí ti cas
dos que fa zem o Gru po EIT. no RN são
hoje com o PMDB, meu tra di ci o nal ad ver -
sá rio no Esta do.

Espe ran do com es tas in for ma ções
que, re pi to, es tou vol tan do a dar, ter de i -
xa do cla ra a mi nha par ti ci pa ção no as sun -
to em tela, peço a V. Sª que as pu bli que

de modo a in for mar cor re ta men te os seus 
le i to res que guar dam, como eu, o con ce i -
to de que o Esta dão não fal se ia com a
ver da de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Sras. 
e Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia 
vai en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos
Srs. Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras
e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

 – 1 – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ro e úl ti mo dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
67, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que al te ra o Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in -
tro du zin do ar ti gos que cri am o Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za, ten do

Pa re cer sob nº 473, 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 Lú cio Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o
se gun do tur no.

 – 2 – 
PARECER Nº 514, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art.
281

do Re gi men to Inter no Re que ri men to nº 286, de
2000)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
514, 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 Ber nar do Ca -
bral, so bre a Men sa gem nº 109, de 2000 (nº
625/2000, na ori gem), de 3 de maio do cor ren te
ano, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à de li be ra ção do Se na do o nome do Se nhor João
Ba tis ta Bri to Pe re i ra, para com por o Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho, no car go des ti na do a mem bro do
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, na vaga de cor ren -
te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Arman do de Bri to.
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 – 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995

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 57, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Pe dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is re la ti vos aos li mi tes má xi mos de ida de para a
no me a ção de ma gis tra dos e mi nis tros de tri bu na is
e para a apo sen ta do ria com pul só ria do ser vi dor
pú bli co em ge ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.

 – 4 – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

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 7, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ade mir Andra de, que al te ra o art. 101 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as (al ter nân cia
de no me a ções en tre pes so as do sexo mas cu li no
ou fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral), ten do

Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, com vo tos con -
trá ri os dos Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.

 – 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À

 CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

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 63, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ra mez Te bet, que dá nova re da ção ao in ci so II e à
alí nea “b” do in ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (apo sen ta do ria ba se a da em pa râ -
me tros etá ri os), ten do

Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na -
do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs -

ten ções dos Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to
Fre i re.

 – 6 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 194, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re cur so nº 23, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 194, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ro ber to Re quião, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, que “es ta be le ce nor mas
para as ele i ções” para am pli ar a se gu ran ça e a fis -
ca li za ção do voto ele trô ni co, ten do

Pa re cer sob nº 829, de 1999, da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na -
dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com voto con trá rio do
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra; ven ci do, em se pa ra -
do, do Se na dor Ra mez Te bet e abs ten ção do Se -
na dor Ro ber to Re quião.

(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses -
são De li be ra ti va Ordi ná ria do úl ti mo dia 03, quan -
do teve sua dis cus são adi a da para esta data, nos
ter mos do Re que ri men to nº 245, de 2000).

 – 7 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 188, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 188, de 1999 (nº 55/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no -
va a con ces são da Rá dio Pre si den te Pru den te
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 Pre si den te Pru den te,
Esta do de São Pa u lo , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 905, de 1999, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

 – 8 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 194, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 194, de 1999 (nº 57/99, na Câ -
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ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no -
va a per mis são da Rá dio Inter con ti nen tal 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 Cu ri ti ba, Esta -
do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 908, de 1999, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Alva ro
Dias, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

 – 9 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 46, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 46, de 2000 (nº 340/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor -
do so bre Co o pe ra ção na Área de Pro te ção da Sa ú -
de Ani mal, 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 da Fe de ra ção
da Rús sia, em Bra sí lia, em 23 de abril de 1999,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 412, de 2000, da
Co mis são de Re al 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.

 – 10 – 
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 
250, de 2000, de au to ria do Se na dor Álva ro Dias,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de 
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 58 e 70, de 1999, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

 – 11 – 
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 
253, de 2000, de au to ria da Se na do ra He lo í sa He -
le na, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 320, de 1999, além da Co mis são cons tan -
te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

 – 12 – 
REQUERIMENTO Nº 254, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 
254, de 2000, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to
de Lei do Se na do nº 521, de 1999 – Com ple men -
tar, com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 419 e
678, de 1999-Complementares, que já se en con -
tram apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Está en cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e
38 mi nu tos.)

                                      ––––––––––––––

CONVOCAÇÃO

O Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar con vo ca a 9ª Re u nião do Con se lho a
re a li zar-se no dia 31 de maio do cor ren te ano, às 9
ho ras, na sala nº 6 da Ala Se na dor Nilo Co e lho,
des ti na da à apre sen ta ção do pa re cer do Se na dor
Jef fer son Pe res, na con di ção de re la tor da Re pre -
sen ta ção nº 2, de 1999.

Bra sí lia, 17 de maio de 2000, – Se na dor Ra -
mez Te bet

Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

23-5-000
Ter ça-feira

10h – Des pa cho Inter no
15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná rio do Se na -
do  Fe de ral.
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